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 رادرهش یات آ همان خیساپ رد

 یاق] «دیدرک هظحالم لق هراشرد هک یروطناىم
 و ۰ شراوع میتشاد هدیقع ام هک نیا ژا و هتشون هلجمنیاب

 113 روش یا[ یاعدا . دندوب هتفرک هدرخ امرب « درک مک دیاب

 ایند طاق مات رد و دنک راکتا ارت[ دنا وت یمت مه سکچیه و

 ||وعهریف و اهاشیس طیلب زا اهرهش یدورض ح راخمیا رب یرادرهش
 مه مد رمو دنک :نی | مه ابلاغ دن زادربیم | دمیقتسم ریغ تایی

 . دوشیم عاضوا

 تنا نآ و تسا تقدو هجوت لباق اجنیا رد هتکت كي اما
 ؟یم تایلام مد رمزا مهیدادرهشو دن زاد رب یم اد تایلامن

 ۱ ۰ دیآ یمن دا ویداشف یداد ربملقیاهویدوتسا اب امثیس بحاص
 .دننک ومن و دشدیلم ميانصهک نیا یارب اتدكاامم مامت

 اد تمواقم باتیجراخ تالوصحملب اقمرداندن وشیملئان 7 هارب

 لط یمنا ری ای داد رب ملیف یاهویدوتس| نایحاصو امنیس هراتس هلجمهک

 ۴ود قره ینوئاققحهک تسایئایازمنامهنیا و تسین شیب یاهداس
 لامو رت را وعنا زیم كم یجراخ و یتاریا یاهملیق رضاحلاح رد

 اعدا دزوم هلئم هکلب دینک مک از ضراوع هک دیوکی مه یک
 یسداف ملیف ذالقاال دوشیم هتف رک ضراوع لهچیدصیج داخ مایف
 2۶« تس رودقم یدادرهشیارب رما نیا هجنانچو ددرک ذخا ۲ و

 "الاب | دیجراخ تالوصحء شراوعو دت رادچگن لاحنیمهب
 دننک ادیی یلخاد تالوصحمشیامنب یرتشب تبغد اهامنیس ن

 نبوت تمنص كي هک لی دشده | وخ هد و زق ایراد رهشدم] رد ورا وع رب اّح

 ازاجا اعدمنیا قدصیارب . داد دهاوخ همادا |ددوخ یمطیق رتو

 تب

 و مس زاف

 اح

 ۶ هام رپم لوا زا ینعب ۱۳۳۲ لاس مود هام شش رد

 اره ۲۰ غلیم « دهدیم ناش یسابیاهملیف الوصمهک امهیامنس
 :ملف شیامن زا اعط هک ناریا یادیم تدم نیمه ردو تسا هدرک
 ال طقف ۰ هداد شیامنا دیجداخ یاهملیفنیرتهب لوصمقبطو هدوب
 :>ضرا و هک دییامرغب تواضت دوخ اش . تسا هتشاد شورق ناموت
 ..۶ یجراخیاهملیف زا ای دی [ضا تسعب رت دابزیسراق یاه

 ۲[ اعیس ۱ اه انس یاهیلدنصهدع هکنيا رگید هتکتكي
 "]هتخورف یشنکلابطلب« نلاس یبارخ هطساوب مهءامودیکی یتح

 مرظن یناریا یاهملیفهب تین در دد رگیم هظحالم دی
 ارودیاپ مهارتیا نضرد ودننکبملابقتسا رتشب یلخاد تالوصحم
 راموت را رنهدص یلا داتشه بیرق یتاریا بوخ ملیفكب حراخم

  ملیفكي ورق زاو تسا یجداخ یلومم ملیف كب تبق ریارب
 :راخ ملیق شورفزا هکیلاح رد دسریم ویدوتسا هبیس یدص
 دو تم یاص

 ۱) هکناتچو دیمدام رظنب هک یاهتجرب تاکن دوب نيا
 هاوخ نشود یتاریا یاه ویدوتسا فلک زور دنچ نیمه
 |ودیما امو تسا هدوبن رثات یبرما نیادد دادرپ* یاقآ
 ادآ یناریا یاهلیت هب دنا|هدوع رق هدع و 99 وا

 ردیتح (نارهت یاهبش) نآ یاهلق زا یکی هک یلم
 :وشک زا حراخردام نطوتالوصحمو دریگب حضن دناوتب
 اپ تبق یسراق یاهلیق نونک | هکنیاپ هجوتاب ؛ددرک
 هک دهدیع دب ون همدقهنی هتفر ی ًاقاحا هعزاو
 ت یجراخ تالوصحم نیذزد تناوت دهاو- نا ريا
 .دیاتبک امهبه

 : افرا رگید دایکی هتاخ رد
 رکشع « دنا هداد ادتد:ام هتوک ره
 نآ هد وریو دریذپ هناخ هعام نیدنچ



 ۳ و
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 احضار تم

 امنیسرد ینیلسوروت ۱
 4 نزاب هددنآ » شیپ لاسکب «
 تشون < اکیسد ویدوتبو» مانب

 وتو اب « یلیلسوروت ربودو هیات.
 ۱13و هدیوگیم مع

 ۳۳ سا «هاگتد بارم
 وا تساصو زارتس اکیسد مع

 ات « ینیلسور>» هدابرد <
 یاهتحب یلامنیس و یرذه ن

 یا هعوجم وب تشذگ لاس,دل اهدو

 -رب و دو ناونصتحت (ادیمویسامد ف ,.
 هدنسب وت نوچ هک تفایداشتننا< ینیلسور,

 یراکهوااب(ینیلسود> دان زا ی
 یصاخ هقالع هتقذگ نآزاو هتشاد

 یمدداددوخ هثب ریدداتساو تس 3
 رو اد تسح ادوآ تایرظن نا,
 عزا ورم باتک دد (ادیمد سد

 دوم

 هداملاقوف تیساحو فصول ادنا زیر
 وادیدش قشع و دایز تدارحو < وت

 تحب وا شهادآ مدع و یمامنیسیاهر؛
 «ینیلسورو هرهچ هکیروطب

 یبیع اهنت وهدشیحا رط اقیقد نب
 زوم و کتتفا تفرک ناب ناوتیم-

 زا یضسرد اروا رناولاحو < و
 تروصا رابت] و هدادمیمعتیهاک

 رد هخانش یتلسود دات[ ددیلک نیناو
 هدوت اس دابژ تقد نیا دیاش هکبتروم
 دقتم ( كیزک ویلوت ) مه ظاحل نیپبد

 تسا هتفرک هدرخ وارب یئامتیس كر

 ترهشاب راب نیتسخن (ینیلسور) مان
 [؟مووم - ظافح یبرهش ؛ مد) ینابک
 ات ۰ داتفا اهناب زرسرب ( 0۱48 ۷۰
 هتحصهتسویپ اهامنیس هدرپ هک ۱۹:۵ لاس
 یل ویقع یاهناتسادایو اههنافاواپسرع
 روطن اه هشیه دندشیم مقار یقیح ربغ
 اه هدرپ دیدزگ یعت هناعکبرات هب لدب» نلاسودشیمن هتس ابنیس یاهردیتن وان +
 هچوک یعقاو یناک دن ززامه اعتاو اههدرب نیادننکب دنتناوت ین دوجو راهظا
 نیا ودندوب هدنام ریخیب نابایحد
 یژاپ اهتآ یورهک یلاههتعصو یناک در

 اهماق

 . ناتادرک ره نوکانوگ یاههارزا هکنبا . دوج واب و9 روع یممشچب یهباشت رتیک دنم
 .تخا وتکب یأه هنسضزا دندوب مدش رک كدزب
 :متیسدااوو دن دادرب تسد قباسككينکند
 دن زی رگب نیشیب یاهتسب نی زا و دن وشبیاهزات
 نیاب قفوم یتیلسور ژا لبق یسک مهذاب
 7 ی هر تل ررب ی

 ی تنی 1 تسا ههش هداد البقهک یتاحیصوتاب د
 ۲رب لک تراظن

 ًامتیس هراتس
 نآ ریثأت و م زیلاث ر وگنیرنهتضهن

 ایلاتیا ریخا هلاسهدیامنیس رد
)۲( 

 لق هداشزا هی

 هتفای شرورپو هتخاسدن زرفكي (ینیلسود)
 یزیچرب وا یکفو دوبدوخهرودن ] طیحم
 بوشآ ویبارخ هبلعرب لممل]سکع كي زج
 یجداخ ناژاپوس تسدب هک یروشک كي
 وا راع و دوبن هدوب هدش لافشا فرطرره زا
 دودحم كيس نیاربهدو فشاکب طقن مه
 ارسف یرگید ناسک ًادع اریز ددرک یع
 نیاددیمهم هداملاقوف یاهرکو دندیسر
 (ینیلسور ) یدعب دان هک دندرک ككبس
 یاهرهع نیتسعن . دیسریمن اهن آب هاگچبه

 «ینیلسوروتریور»
 اموک ودودنتسم یاهملیف( ینیلسور)

 ) ابترم دمی ۱٩۳۸ لاس
 .نتفرک رظن رداب و هتشادرب !دابن۲
 5 ۰ ۰٩ لاسرد
 ۰ یئاتیس یعقاو ریرک

 ینادرک

 دوب ( سیئرب ودود ) دوخ یلصا نادرگ
 روب زمملپف ود هک یروتو كينكع هکیدوطب
 تسا(سین رب وروو) ین هتساوخ امامت هتف رراکب
 یسک نیل را سینریورود میدیدهکن انچیه و
 ردنتتم یاههتحم نددو] که هک دوب
 ابو داتفا یفانیس دادسناتساد یاهملیق
 رم نادرم)نوچ كررب ملیفهس ندنادرگ
 دیس وان و و( ۱۰۳ یا. وا اس اپبآ
 اهتسلا# روش یا یپارءار الوصا «وتافل [> و
 دیقسوان و هکنیا دوچواب . دومن داومه
 سکمنما د«سیترب ودود» رک و كلبس رثشب
 هدشهدن اد رگ یولمک تراظن اب و درک یم

 ناونعب < ینیلحوو» تک رش لاحنیااب دوب
 لیتضت و نیرثهب هکلب هدوبت متاتیب اهلت « وادوخ صعشرد ملیف نیادد نادرک راک
 اتو دوب هدمآ دوجوم واذا هک د وب یرثا
 داد زک | دی ظافحیب رهش«مد» هک مهیعقوم
 دفسوان »یرنه تددنوا دات [ زا كيچيم
 یابلاس هلصاف رد . دندرکن ادی اد
 لبذ یاهملف ینیلسور ۹4: ات ۱
 ینایلخ» ۱۹۲ لاسدد: دوب هدنادرک اد
 «ینامیادرم» ۱۹: ۳لاسرد -«ددرکیمزاب
 تسق هک (سوه) ملبف ۱۹: لاس رد
 مات( وزیلایولچ وام) نادرگ رهکارت ۲ رخآ
 یتیلسور اهلیف نيا زا كيچيهرد .درک
 ووخب ساخ یایسو صاصتخالاب تیصفش
 ابیدوت ورکف فرعم مادکچیهو تفرگن
 تواضق هتف ریهب و رودنش اب یمن یو یصعش رظن
 یداعو یلوصم یمدآ ادوا اهلیف نیادد
 ودگنج ندیمرا رسقاپ . درک یه یفرمع
 فرطزا مک مک مر یاهویدوتسامامت ایلاتیا
 رهش) انیچهنیچ و دش لاتشا یناملآ یاوق



 هد گو مشق تسمک  ننه

 قب ) ( لف هضحنس هش

 ۱۹ ۲لاسرد هنیدوج و رو طب دن دش
 رد ودوب هدش درک مل ۲

 لاسدددنتخاس ملیف ٩۳ لاس

 ۱۹۶0 لاس ردو ملنف ج ۹
 ددع ءدش هدناد رک یاپملپا ۶ ودضعممه

 مرهش نآ هوبد و

 دره و یلخاد ن وا هگنج مو

 وکن وکچ و ع ون ۰ (دن )د و حر 2 دناوتب ۱ دژادر ون تف
 وتخب دب «( د رگشب ۳ ی

 روبی يقب  ْن
 اقاس هک | و هجن ناشد وخ

 یاهسدآ اهن[ دوخ یتح

 حود اهن ] رکف ؛ ابن
 نیا یاهتشم رد همه ابنآ

 یلکب و هدش هدادژرو هد
 هن رگید دن اهداد تسد زاار

 رود طیحم« دنقباس یاپهدآ نامه اهنآ

 یارب .تسا نیشیپ طیحمناىه اهن ربو
 زابب ترس 

 هتدح زاده وغیمهک دننک یم( ءاگن )ودنن 5 ۹
 نل وا هک تسا(ءاگن) هفس

 د رک یزب دیباد یم

 ی راک مه
 لوا اهتنم هنتشادن ( ندر ؟ن)زبسج

 !افروش یاهبلیف 4

 اه روثن یاهنث

 ۱رنیب روددعب و دندرخیم هاخس
 هجن ۲, دنتف رک یم ناشدوخ (هاگل) یولج

 ر-ب سکعشیود ز
 نووبلایخورش نآزاودننتب ثبباما رد 1۱ | رسا س ز"] هک دنتشاد

 ادیصاخ یمانتجاو یسایس رگفاب هنشکب

 و ینانساد اربآ ایو دننک حاستتسا نآ
 دلل اد رکب ( نی ریش )حالطصا هب و يا هناسفا

 _. ۴ هحفص

 مههنشذک یلاک دن ژ ندرک و رکذب یتحو

 مباق ونتخاس یلامنیس ساخ دصقو دندوبن
 یمطقف۰ دوسب هتفایت هارد ابهن۲ هلیخمهب مه

 و عیجف یسااکدنز زا یدهاوش دنتسا و

 دئتسا وضیم؛دنشاب هتشاد ناشد و دو هب رک
 هاگن دوب داب یارباد ناشدوخ یناک دن ز

 نآ رگیدب ارس" تصرف ضحبب و دن دادب

 كي هک دوب تبساثم نیمهب شیابن

 نودب و یهلیف یاه هقح زا یلاغ وكاب ی اهدیس

 دوجوب یصاخضرغنودب_ینهب <(
 هدشن یراکتسد دنا هکن

 دنهدب

 ادوج واب هک دمآ

 و (لیم) هیاشوسل زا یراشرس میثم دو
۳ ۷۳ 

 ناوسج یژرنا ) و (یل دنز) و (سوم)
 دشادیب زیچ همه یل ؟ داسزا ؛ دوب ( یکدنز

 ؛دندشاهیگ داس نیمه (ندبد) ناذشم هه
 لضعم و نیرت تخس هک اهیک داس ممه

 رد یعاشجاو یدرف یک دن ز لئاسم نی

 راد اهل ندیداب همهو تسا هتفهن اهن"

 ی تشک اردوخ یاهدرد زارو دن وشیم
 ملیف یمک دادقمهک دوب ظاحل نیموب .دنن
 لاهبائدنک یمن زواجتددعتسیب زا اعیج هک
 ایلاتبا یئامنیس ردهو تمنص تسا هتسشاوت

 ودهدب رارقابند یلامنيسرنه رس یالاباد
 هنیچ ).دداوابند ماه یاشیس نادنمرثه

 یماهنآ هکشيایا رب دروایب د رک مد (یاتیچ
 (ینشاچ)یلاتیا مزیلال روت زا دنهاوخ
 تیمها هلئسم كم هجوتلاجایااب . دن رگب

 هک یعقوم زادون روصت دیابن ۰ دراددایز
 ووشک یئامنیس میانصدش ادیب مزیلاک روئن
 عیات زیئاکی رمآ دو ول اههلمجنم رکبد یاه

 ثكبسنبا ربثات تسئ ی

 هدوب هداما|یوف ابتد مامت یلامنیسرثه رد

 دن دشتكبس نیا

 ایلاتیامزیلال دو داثک ردمهنیاژ «والعب و
 نوچ یلاهبلبف اباددوخ بیجع مزیلائروثن
 وریه)و (وراهوا یک دن ز) و (نوموشا د)
 لاحرره رد .دنک یم لابندمهزونه زین (ابیش

 زورماب است یدوشک ره هکنيا یارب
 دوخ صاخ یئامنیس تیصخشتسا هتسناوت
 یدوشک چیهلاحب ات تهج نبمهبدنک ظحار
 دیلقت ایلاتپا مزیل ال دوش زا تسا هتساوت
 زیامت هوجو هسنارفمزیلأت دیتح دنک لماک
 نیاماش اب دداد اهلاتیا مزیلائ روئناب دایز
 هانسردا ركبسنیا هداملاقوف دون لاوحا

 راکنا ناوتیمن هجوچیپب اید مامت یئامنیم
 یمیظعتا رییغت كبسنبا هکیدوچ واب .دومن
 ریاسیلامایس ياهماردو اهعوضوم ع ون رد
 نایشچداسبز یلیخ اذمعم هدادن اهدوشک
 عامتجا  یلایک دن ز هج رتماد نبدود
 تخسیت داجت لاح))|رامنیس و هدومن یعقاو
 یوجتسج)و یرثه تهجردا رن ] وهدروآ رد
 هکب دولعب تسا هتخادنا ( یک دن ز یاههار
 -رزپ اینیسریخا هبداسهد خیرات نابرجرد

 شور زونهو دوریم دامشب هعقاو نیرتک
 یور) دن اوتب هک تسا هدش ادیب یرکید

 ان جنبدد هکلب نا ریادد

 ادیب .یلاژسب تیب وبحم
 اروا هک مدرم بلغا روصت

 شابعو

 ت زاسپ هشيمه

 اهصاپل و اپمیرک نامهاب
 ۵ هپو دو ریم هتاغب هلجع
 , . دژاد رپبم شناک دوک

 : روالود وئید )
 نیضرد هک انا ولیس



 یارب دنهاوخیم ارینا ربا ملیف

 روشک زا جراخ رد هبن رم نیل و
 دنه ه ناشن

 عالبطاب هتشذگ هرامشرد هکب

 (لارتناس) یویدوتسا
 هک دداد هی رو

 یناگشیپ رثه ودر ادم ان < ساس
 نآ دد دادرپمو یودهم « هدازآ

 هجوت بلاج عوضوم اما دنر

 روب زم یویدوتسا هکتسنی | ملیف نیا
 هرم وا یارب ادملیف نیا ددادر

 و راذگب شیابن شرم. ناریا زا ح
 مو رحم یمطع شیف نیاذا | دد وخ نان

 ؛ملیف نیا ناد رک راک هکیروط, و
 (ساتشات رذگه ر)دنکبماءدا«ی

 هیهتنونک ات هک دوب دهاوخ ی ءایف

 سکعرب م-یدا و
 هی هم" نود

 دسماام و

 ملیق نیا ک 7
 دد رک امووشک یارب ی وربآ

 ؛ یلگ نهچرهزا
 لاتسب رک امتیص رباط ن

 تساهدرسک تعجارم اب ورازا
 ناخن لاحما فرظ رد هک یئاب

 ۲ یا

 .تسا هداد بیت و ت یمظنم همان رب د

 تساهدرک یدوآ ممج ناهچ هشوک راب

 ناقاث » یومئارف ملسیف اب همانر
 یک د مامت ملسبفاب و عورش « | و"

 هاب ) كارتشاد «همولاس» یضی را
 لوصح ( رجن رک تداوتسا) و (

 ,دیس ردهاوخ ناباس اسم هناخ راک

 تسا میاش ی امتیسلف احم رد هکر و [ نایچروسلاس ینابرف نیمودا ایژروب سرکو ل »
 «ایژوب سرک و ل» یگنر مات ملی

 نیت دام» ؛رک هوشع و زاتطم راتس لا رتشاب
 نایچ دوسناس یچیقیل اب رق نیم ودا < 5
 ۰ تسا ربغآ هتفهود فرظدد

 اب ششیاین هنارفرد هک ملیف نا
 تكراباثبس دوب هدشورب ود یبیجع یاغد"
 رد تشاد میسصتو یرادیرغ شیب ی"

 ۲۶ یرامش

 رو وبه

+ 1 
 [ ادم دوناس نیرومام ام ام اما
 رظن + دندرب ؟ اشامن رن] ناشدوخ داب

 ابن هک دنداد ندرک یچیق نودب ملیفنب

 میاش هکیروطب ! تسیث رسیم نآ زا یمن
 هک دراد دوج و یاهنحص ملیف نیادد تسا :

 دوخ یابی ز مادنا (لوداک نیت دام) نآ یط
 مشوپ نی رتکچ وک نود

 د را ذگیم اشامت

 ! مانیب ملیف كي
 كي هیهت یدوزب ملیف انابد ویدوتسا

 د ینهیم تمظهاب ملیف

 ض رعمب غی زدیم ی

 یویدوتسا كمك اب

 رتهات وک/( ين اتسر) ون رتهق لب (یفطل دومحم)نابه ورک

 وخ یلپخ رگیدکب ینسود زا « هرات رخ (لاق با رغم

 ایصافت نی | هیهآاب ودهدب روب زءملیفیوب
 تصادشن باخت |ملیق نی ایا رب یمان

 ؟ربخهچ ریبکس ابع هاشز
 هلیسوب هک سابع هاش) مایف

 یدوزب هدوبهدش یرادبرخ مدنحم یانآ
 یاتآنونکاو دشدهاوخ هلب ود یسوافب

 یاّبک و لابد هیج رت لوفشم یشخ دذآ اضر
 و یرسود سایعءاش ملیف دنتسه ملءف نبا

 ناریاهداب ودهک تسا یعب ران ملیف نیرتهب
 تساهدش هیهتح را



 یزاب یلیرد هک

 « ژ یلامتیسنونف نیصصختم ,دع

0 0 
 نا رب ار ام دیما نیاو ۱

 ری

 ۵ ۵ هل و . و مجیو 4 ماع ۶
 ۳۰ ۰ ۳ یو. یملع هی اهملف

 :ءاص وب شب لاس انس رقت هتعاص هک د ب

 لئاسوو هلات كتک و كتح

 هناوید ندز

 لائدب ی رس و لفب ردیرتخد
۳ 

 زاهک یدادربلیف یاهنابک ریاس
 رد بآ یشک رگشل نآ تقکنه عفانم 2تا در 2 ات ۱
 اهراب لاس۱ ۸ نیا ردد وب هدش ممجناشت اهد

 ور ار رگیدرفن دنچ هک دن|هداتفا سوپب  ٍِ
 خیرم هرک یاه یلک مد[ كنچب و دننک ءار ء 1 5

 نانز و لحز هراتس رادلاب ن

 هک نیااب-دننک هناود هام
 تارک نارتهب امزا :هئطوت وكي رتن

 تاقشب هلصوب ام دننک كيرحت ادرگید

 و هدن زک هزوک و هدنود كيدو هدن رپ
 دنن زی نیمزب یرس زور دم تاعا رتخاریاس
 نام و دنیامن راعب اد اه ایرد بآ و

 ر کا و ) دننک لام دکل ادامه

 یار-ب
 1 زازود فاحل مسات

 الثم دنشاب یرت لقعی تاقولعم
 زریم یجاح

 ( ۱ دن و رب الاب شت رامع ن

 هب مه نآ هدننار و هداتسیا هاگتسیا زا جراخ هشتم
 :دش هلیس و رب" هدرک یشاحف تلودرومام

 ید 3 ٩ هو سس

۳" 

2 
 سوپب زو رکب مه اش دیاش

 ] تسو و دیتک

 دیابت هایس ملیق حیضوت و ملیف ریقت و ملف داقتت

 ناتدوز رک ا رخ

 . میئامن یفرعم ارن] دیدج هن وین كي مه دم و ميژاس انشآ اپیلیف تاصخشمو كس

 یاه ملیف نيا ناتساد تروصرهرد
 قشع و یراک كتک زا مه یموجت و یملع

 (هرتخد) ندیسوب و ( هدزژد )نتشک ویزاب
 تازک مدرم هکتیا لثم ... دنک یمن زواجت
 ینیمز نق هب ناشنت هکتنیا ضخنب مهرگید
 و یردلق و قشع و مکش زج دروغبم اه

 !دننکیین رکف رگیدزیچ جیهب یئامن دوخ
 دارق هلمحدروم ام یاند رک | الویعم

 وک اکیشوكروب وینب نبجاهم «دشاب هتفرک
 نام دصق و دن وشیم هدایپ سلجتا سول و
 تسا اکیرم] یاهرهش ندرک بارخ طقف
 یاه هعشا وداد رهز یاهنیشام هلیسوب

 یرتخد افداصت تسا نکمم (۱) داد زاک

 تیذا و دن رو[ تسدب لبع تحرد مه ار

 تسیتر] هک تسا یهیدب تقوت[ ۰ دننک

 -دوخ نی رساجتمودوشیم نادیم دراو ملیف
 اهن] تسد زا !درتخدو دنکیم بدا ادرس

 دسیل یمار شلببس دعب و دسوپیمو دریگیم
 یتامداشویسورعز ور هنابش تفهزا سیو

 ۱ دوشیم مامت یشوخ و یب وعب ملیف

 تسیت و ینعی -تسا سکعرب هیضق اب

 ای كي هلبجزاو ) رفن دنچ افتاب یلاذک
 هام هرکی الثم (؛كنشو خوشرتخد دنچ
 ای یندعم داوم ژا الثم ات دن ربیم فیرشت

 و دننک هدافتسا اجن] ینیمزریز یاهجنک
 نیمه یارب هک یرگید ءدع كنچب اجت ] رد

 !درک , شبلجدیاب۵

 نیا رتدب نآ زا و دیامرفب هیهت یملیف ایو دیسوئب یا همانباد هک دیتفب

 اب ار هحفص دنچ دیهاوخب دیاش دسرن اهنیا زا مادکچه هب
 رپ زود میدا ودیما سکعربو میتسین لیغب هک ام ؛ بوخ

 نامی زع تکلسم هقلل | یوتسمصاخش| نویلیم ۱ ۵ نایمزا رگیدلاسدنچ اتدیاش ودوش ر

 ؛میشاب هتشا هدقبیت ودق ۰ عححصمو رفمو دقنم و یفا رک وتابنیس سدنپمو ینف صصختم نویلیم ٩۵ وروسژر نولم

 1۱ - تکتم نایدتبم و مینک زاب ( یسانش ملیق ) یارب یا هحفص هک تشاد

 « رکید یابند زا یرفا

 رفاسیامیپاوه كنشق نیشامنیا
 و مهدیاش...تسا ودنک هیبش یمک

 وحالا 

 ۱ و دنتفایم دن | مد رک ترفاسمروظنم
 2. ,دن روایمرد مه راک ور

 ۱ زا تسا نکنم مه یماک
 "یاه «هشازا یریک ولج یارب الثم
 وویم هداتسرف هرک نآ زا هک دشاب
 تر درک ذل|قباس رهش هس نامه
 ملین نام رهق زاب مهاجنیا رد و

 دنچزاسی و دنکیم تازاجم
 رایدن ۲ حلسم نادزد اب دروخ

 رم مامت ملیفو دسوبیم سلجمل ]ی

 راهرو هنالقاعراک اهنت هک مینیبیم
 :وغراید نامهرد هک تساهرتخد

 تمجارم مقومرد و هشقشن رد تک |

 یمث لوحم ادرفب زورما راک و دریک

 هتشاپ شنک و هدز كال نخان

 نودیب نلیان بادوجو(هزب)
 هلیبق سیئد رتخد التم هک دوشیم
 اوت ] و تساءام ةرک رد(۱)وت یت
 وشیموا قشعراتف رک تعس مرتحم
 .دروخ ودزو تباقرب ناشراک



 !تساهدش هتشادرب راگداب يسرپدب هک (شارارابراب) ملعت مناخ و(نسلراک دزاچیر) روسفورپ یعهجهتسد لب افانسکع
 نآ ریادد یملیف ینچ رکا دیاشو

 هام رک یاه هفاک زا هرظذم دنچ

 هتشاد مه دامق و یب رع صقد هنحس +

 33 تارا زا نتدنچ تشذک رسم ( رگیدیایندذا یرفاسم) ملیف نيا د
 ال اش رو ورسهک تسا رکید یاها

 ۰ دتفایم نیم هرک یاپود تاق ولخم

 هچ تست مولعم یل و دراد یهاگشب ام
 ءاگشیامزآ ردیزو ردنک یم شام ار

 ره وب ورک رد
 و

 زا هکیلاحرد ارمو یدوب د نم
 ]و ۶ یدومن دوخ لصو (بادرک ) ریسا

 ارش) مد ومشل تسیدقت ار دوخ یب

 متست رداق رکید هک زورما یلد
 ثیحم و كاپ قشع مامتاب مزاس رود

 |وغیم وت زا و می ایم ما هتفاب زاب

 ابتقا ات اد (یک دن زمارهمین) نبا
 هکیلاحرد ۱ ۳م

 هک مه | رد و

 و مداد نالط
 دو مدناوخ (راکهانک) 7 9
 "نی رغ یا هک مهاوضیمر ۳1۹

 ی اررد
 یک دن زب (دایب تیداد)

 وت رادتسود
 داوح ءارراپچ) دد

 یی رمان ولگشداعب صاضشا نآ نانیشن رس  هتبلا هک راکیب < نادنمتن اد» نيا زا یکب

 ۳2 (یاورس رتخه) روت نمونک ر

 مخت زرطاب دیاسیم نواهرد بآ التم دوخ
 زی ؛ دیابتیمهملاطما ر(متا)یداذگ
 و درذگیم هرجنب یولج زا ینارونیسج

 .دیآيمنیاب رترود رتم را زهدنچ هلصافب
 متاخ كي هک شتسود قاقئاب دنشناد باثج
 ودن و ریمهبضت فشک یا رب تسا ,لوضف ملمع
 ینیشامین | دون مسج نیا هک دنموف یم هرخالاب
 تک رحنیح رد هک رگیدتا رکب قلعتم هدوب
 و تسا هدمآدورف [دایجا و ءدش بارخ

 ی هر با
  (دشابیاهدارا ولقع رک | هتبلا) دننکز وقت

 امنیس هرات "7-7

 مدررم ژارفن دنچ «دناوخان ناناسهیم
 دن یعوگتسد ناک ورگ ناوتس ادرپش
 محازم یک هچنانچ هک دن رادیم راهظا و
 نیشام ف تسرد شعس: دوشت اهفآ دا
 تک رعو دننکیمداز ۲ 1ر اهناگ رگ دوخ
 وودپا اددوخ ننوجم هتک و دنبانتیم
 یعلونت شرهمدعدادزارف دون دنهاوخ
 زا لشمشچ [رهاظرهش سیلپ سیل د ۱۸۱ دوش
 بت هرصق و هکامو هغان هل واقم دادرارق
 نودب داد رارغ هک درادهدبقفو درون
 ٩ ووادن رابتعا یتسد رضعم ءاطسا ورپم

 هبضق زاب دنکمسوه دعپ یتدعنیارب اتب
 هدع اقتاپ و دهدرا زق(؛درگسیتحت) اد
 ندادنایاپیارب دوخ حاسم دارتا را یا
 هاگ دا رق فرطب دارشا یبوک رسو هللاف
 یاهالویمزا یکی تنوتآ ۰ دنوریم اهن
 دع هخ ددرارقضع زا هک كانتشحو
 .(ادشاب هتشادیبل رک 1) .هددوآ با رب فک و
 .بمو دورومنارسآ غارس و دوشیم یگرع
 . دنفایم قافنا رگید تداوح تشمكي

۰« 

 همین كي(رگید یایند زا یرفاسم)
 - وتشی|لاسروبن وی یناپمک و د هک تا یدمب
 دراچپد نآ نانکیژاب و هدشهیهت لانشت
 شاداداب را و (دنمشئاد شفت دد)نسل راک

 ۳ 9۳ و 0 یلاج جسو هه (عماعسیاع یهود
 هطسا وب ینعب دوشیم ,بفاقش ناشئدب ریسا
 ید یایند تادوج وماب سایت
 اددون هشیش لثع ملیف نانک

 : یاهب اقشب نانیشن رس ابهک
 1 ساک ترم تومن



 یناریا نادنم نه

 نلدوم و نیتع
 هو

 هستن متشف شلابند اچ هه هک
 ی هاد یوت هکستقو , ۱ چو

 ِس
 جا 2 تساناید ویدوئس
  مح مه شیپ قم قاطا دنک اه متفا ۰ 5

 مرا اد شفا رس هک شت ودشآز
 بام نامه رد و هدشن
 و ثحا مراپچ هقط ناط روحم هص ال !

 هادو مداد تآرج مدوخ رابوو
 بوخ هک متسنادیم ِ یخ«

 مشاب دومص لاحدد تعاسین هب
 دخ مابت هقبط داهچ دوب یروط ره هرخدل

 تیتم یاق [ مدیس رپ مدخت زا نات ز فن مو

 رداآ بسه اب ود یخی نوچ د

 هب دودزا مه[ مدوب هدیدن اد نیتمرتشیب
 مدوخ لکه و دق مه هک دندوب هتفک نم

 دوب ناسآ شندرک ادیب تدوص نیادد تس
 3 وخ ۱ متقر هنی

 وناک كي
 اب و درک یظفاح ادخ نایک

 آسا دوش حداخ هک دعآ

۳ 
 دچاتخ اب م رب

 نم فرطب هلحع
 ثكيدزت هک دز نم هلیب یمکحم هل
 یسلو موش نوک ژاو اه هلب یدلابز)

 تساوخ ترذعم هن ادوم و داتبا یقع
 دو

 لاوئح هدرسش تینق اد مقوح 2 ۳ دون

 تیابتاب ؛ دیتسه اش نیم یاف۲ هک مدرک
 یئانشآ داغتنا متسه هدنب
 اج هبت رمکی نسم ؟ مراد

 تفث یک داس
 سم

 » یسک هچ

 نم سرت متفد بقه مدق هسود و مدروخ

 هدرک ات[ هداپرد هک ینصو اب دوبن دروس

 دنکیماشیا ار یکمربرنعج لر«هلجدسورع» ملیفرد"ن
 رارکت اددوخ لاوئس هراب ود ؛ دندوب
 دیئامرقب دی راد یرما ره ؛دادباوج مدرگ
 هد .. مهد ماجنا لیم لانک اب مرضاح هدن
 ..تسا نالخا شوخ یلیخ هکنیا ۱ بجع

 ؟یرگم همدش روطچ
 متفگ ( دیاهدید مامح داوید

 یودر ارم ی تفک
 اش سکع

 تفک .موشین هجوتم ؟ مامح راوید یود
 اما دید باوغب !د ناطیش رفخب بشگپ
 لکشوخیلیخ درکیمرگف هچن۲ فالخرب
 ردقنبا هک وت درک لاوئم ناطیشزا ۰ دوب

 یود ارت سکع مدرم ارچ سب 5
 ناطیش ؛دنشکیم تشذ ردقنپا مامح داورد
 6 تسا نمشد تسدرد ملق > ۰ دادپاوج

 ] هدنام رسانشان یئامنیس لفاحم رد قحاش هک,

 نا هداد لیکشت اد یداوناخ تداعس اب ن

 | هداتس --

 ۲ شرغ فالخ مه امشب الاح
 یلو دنا هتفگ هچاشب مناد
 من زیم كتک ار یک هت هدنب
 مرگلالخا هن مداذگیم كل
 ۴ مدوخ شیپ ۰ دنا هتفک امشب
 یه ؛ متشاد كشزونه یلو
 هابدوم یلیخ میداتفا ءاد
 ۲۲ لا زا .درب
 ۲ یتدمو هدش یسودرف

 هب دعب و تساهدرک ار

 ااح رد هبناخ رد



 «ناخكيل» و «هدازآ
 میدی سهتپع هتشذگ لاس هامربم
 50 زا .ذات هک ین اوجب ین اممیم

 میدب سدنهم . دندرسک یفرم» دو
 قالغا هتقیش لوا تاظحل نامه

 دس هاف ود دوب هدیدرک ناوجنب
 هب ادوا یاهصان یط رد ی

 رارتق نآ سادرد شدوخ
 قالخ!شوخ ناوجنیا ۰ درک ترع

 هبژورت آ یادرفدوبن روشن اد زج ی
 قرعزونه یلو تفد «باقع» یو
 هک دوب هدرکن كشخ اد دوخ ید
 رد یزاب یارب ادوا یاهمدفم چیه
 یوب رانس دن د رک باختن |(بشنب رح

 و هتشون يرهچونم هبالضن ار ملب:
 یدادربملبف یا رب مسیدب سدنهم ۰

 زا رقراکب ع ورشودب رد
 سدنهم دوخ اد ملیفنیا یل ادرک را

 نامه دد نوچ اما ددرک رادهدهع م
 اف ظ روختاد یدادربملیف لوا تاطعح
 یاب و روکد و اه رداک هراب رد یحبح

 هک درب یب میدپ سدنهم ۰ داد ناکش
 هژادلاب دادمتساو هقالعرب هوالع دو
 یتادرک داک نیا رب انبددادیکتسباش زد ۲

 لصا نیهیودو تشاذک یوهدهم اد ۰
 هکشیایا رب ووشناد لر باختنا ماگنه

 شدوخ هداردا و لپیاثب دسرب ملیف ی* یاه راک رگیدوین ادرک راکب یزاب رب
 یارب ادیساص دایسب یو كجو ۰
 ملیت نسیادد روشناو , درک باختنا دو"
 دنکبم یزاب اد یرتسک داد لیک و كب د
 ودراددوخ یاببژرمهب یدیدش ۷۶ هک
 اترسرد یلو دهدم رازآاروا تساربجت یورب + ینورد زار كب هک دربیمیب

 بیگ وب

 ۰ دوب هتشک هدام

 . ۲۰ هرامش

 روخن اد رب ءوالع هکب رکیدن
 رجن دننکیم یزا

 هدن وا دن ی امشیح و کربن اس وگچبه هبقب
 یراد ریملیف ماگنه رد و دی وگیممیدب سدنهم
 رد یژاب لطواد هکاد هثیپ رنه یاهدق
 مداد دارق شیامزآ تحت دندو ملیق نیا
 یگسه هک تقک نا وتیم و متسبداد دا رق اهنآ اب ؛ دوباهن ۲ بیت تهجرهزا اهلد نرچد
 ی دناهدمآ رب هلوحم یاس-ملر دهه زا یبوخ ابنآ

 بیدازآ > ناگشیپ رنه نیا هتسدرس
 یکی هلحوب هک دراد ادیرتخد لدوتسا
 هابص اد وا هک یرگید ناوجا هکنآ زا دعب یلو دروغیم بیرف شناکیدزن زا
 فا رسنا نیا دنکیم جاودژا درادیمتسود
 و كخرد مئادو دهدیع زاژآ هتسویب ادوا
 زار نیا هچنانچ ای] هک درپیم رسب دیدرت
 ینخبشوخ تعاب دیامن شاف شرهوشرب اد
 اهن[ یکدنز ءژا ریش هکتیااب ودشدهاوخ وا
 نوتک ! هک هدازآ + تسسک دهاوخ مه زاار
 ربءوالع ؛ تساهدم] رد ناگشیپ رثه وزج
 -ناباپ » یاهملبترد «بشنی رخ[ > ملیف
 هدهمبملیف نیادد هدازآ لب اقملد . دنکیم یزاب زین (سانشان رذگهر) ملیفو «اهجنر
 رد هبرم نیل وایا رب هک تسا (ناخكيم)
 درک يزاب اد یکچوک لد (درکل و) ملی
 سدنهم هجوت ددوع وا یزاب نوچ امآ

 تاب یاهقتع هک تسا یسوپلاوب ناوج
 دهدسرارق شیوخ سوهو یوه هبعلع

 هلبسوب و هدیسد شیوخ لامعا یازسب اعا
 هدرکیم فرحتم شیابات یاقتر

 (نیریش) شه هد ملیقنیادد (ایود)
 دراد هدهعیار یزوعرمو ساسحرایسب لرد
 هک رد رسخآات لواذا هکشيا دوجوابو
 نایجاشاست !دهسم دروعیم مثچب اههنحص
 ملیف نیارد زیلقوئو ۰۰۱ درب هنهاوغن ملیق نیادد واشق هبیپ (بشنب رخآ) ات
 دنیقالع هدامل|قوفشرتخدب هکنیادوچ واب و تساجیلقا هک دنکیم یژاباد یددپ لر
 ینالو- ط تلاسک هطساوب !دهمم دشابم
 یلاهرهک و تسایبصحع ه«داما!قوف یصعش
 م ء دهابتت ناب رپم یردب هتسیاش هک دن زیمرس وا زا

 زیل نیس و یتیک هالیهس « یلابطابط
 ءافباادیلد ملیفنبا اددوخ هب وب مادک ره
 هامرذ]/دد(بشنیرخ 7 )ملیف هیهن دننکبم
 نایاب ءامهس تدمردودش عورش هنشذگ
 یل وچیپم تسیما رد (بشنبرخ[) ۰ دی-ر
 هتحسدنچ ملث رتشی ندوب بلاج یارب
 نآ دددشابیم شناتسادب طوب رم هک یدبک
 زب ربذیلد زاوآ دنچ ۰ تساءدش هدب اجنک
 ادشیاهگنهآ هک دوشیما مدید ملیف نیاود
 هدنا وغ رهچب رب هلیسوب و هتخاس زاداف ودیجم
 (۲۵ حفصرد هبقب) . تسامدش



 نآريا ددامنیس
 رج ورم جرج وجرچ
 ِث 1

 52 292 1052 90 ؟توو ترو زوج رو نرو ترور
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52 666 25 555 215 265 
 و هدشش وعزاک هوحت روک ذعملیف

 ات ینفلوصا هک اهملیف زا اهنت
 لابقتسا

 یلاوریش نسح
 ءل و یعاتج ۳

 دوب هدش تیاعد اه ن
 صقان یاهیلیف نایحاص سکس و دند

 شح ومیاهد

 ردتا] وصحم نم

 (!لایدهدزیماپک رمای)
 یم]قافتا هاگ و دندشیمهجاوم نایچاشامت

 دودرم لوا سناس نامهردیملبق هک داتف

 ملیق) دیدرگیم لیطعت نآ شیابن و هدش
 ینف رظت زا اهملیف هکیل احد ه( «هاگنكيد

 یادصو ین انشو ریدحات ودنتف ریمل امک هب و

 و هژوس زاب یلو درکیمءولج بوخ اهنآ
 هباشم اهویدانس ؛ دوبفیض اهن یزاب
 ۲ هدننک تشوتخاونکپ اهیزاب « رگیدکی
 ملیف صقاون یعونصم و یباتک یاهوگتنک
 دندوبنامزت ۲ یاه

 تشاد همادا هیود نپ
 و مادتا ظاحل زا

 هدشراذگ او واب هک

 نن دسرم رظتن لصا ود

 ملیفیمیطمتلمیزاب و ملین تينکت ینعی
4 

 لاس ءدش هیهن مايقنی رتم اد «درگلود

 یک دن ز.داب ردد رگل وملیفناتسادد رک یقرحع گن ولیفناتسادد رک

 هیهتب و دندرو ام

 رس یاه هدافتس

 زا اپلف نآ
 یلوتشاد یدایزصقاون ,یرنهویتف رطن

 ۱۰ هتحفص -

 ,-زاقیاهمایف ناک دننک
 هکت]لاحو دندناسریم داش

1 
1 
1 

 » ملیفزا هتحص كيرد نوزحمو هبادوس

 ۱ لئاسو "اب (ینف یظنزا) ریقق
 ر اد وب هدش هیهت یتامدقع

 | یی( ادصو دون )یص وصحب ینغ

 نلاسویدوتسا نوچ هکنآ
 .تخادن یدادرب ملیف یا رب یا
 و نکا زا نآ یلخاد
 اداب یا و دوب هدش هدافتسا
 دم ] هک تشادنسح هنچ

 .دوب ءدووآ رد بوخ یاه
 موس (ملف ی وب داس

 خ ناتساد ثب یو دزا (لومعم

 نآ ممیظنت رد یلو دوب هدش
 اویمص سوصخب و هتفر راکبیدایز

 ءورک باضتایلاوسد و قشعیا رب هک اد
 ۳ هنارعاشو فی رظتاکن و دن دوب
 رک كيدزن یقیقح یک دن ز كم ۳

 ۳ زا ۳ موکحم ملیق دد
 ۳ روم طقف هک نیغورد یاه
 ۱ :دشنمدافتسا دوخیم هدرب راکی نایچاشامت
 رکدنززا دوب رودقم هکیاجت۲ اتو دوب
 د . دندوب هتف رک ماهلا

  وژاوآ وصتد هک یبلیف دد تاشنودب

 " مرکر ستاقافتاو دووخ ودز رپ یاههنحص
 هتردق اب اهتتدشاب هدشن هدن اجنک هدننک
 وشیم ۳



 ناربا ددامنیس

 رنهو نادرک داد تسب
 دنپ ابن هن اضا

 ویدوتسا هک دوب هب رظطن نا .

 اب نادنهیته لابفدب مل
 دوش یاهملیف لوایاهس# و دن داد ۳۹

 دادعتساابیاه راک ۰ زاش نام

 را ذگ او یقیقح نا دنهرشچب دن د را

 - هاش ی )یاهملیفدب اب هن ومن یا

 اهتت هاشییب ملیف دربماناد (.. و _
 ریماو ميهپدنیهم هنادنم رنه ی زا 1۳

 تسه-نو زصمیزاب یارب دارهماین و ۱.

 دن دوب هجوت ناباش قوو - هدب ام 1

 یابتقا ناتساد كيیود هانپیب مای اب

 و میهبد نیمه زج وین رهیاهملیف زا م

 یلوسم ناگشیپ رثه تکرش اب یلدن
 تلاج ۱دلفنیا هچن ۲ لاو دوب هدعب

 بم ادنم رتهیژاب دوب هتخاسیاشا.

 ردهک درک شومارف دیابن هتبلا دوب مپ
 هقلسو تا ااکتبا ممه هاثپ ی یداد رب ملیز

 رادربملیف تراپم هک دوب هتفرراکب ینام

 دئأسریم توش ار ۱

 یسدانما ودیاهملف هداب دد یلک دولع

 ره زا ناریا یدادربملیف هک تفک دوس,

 و هتفرگ اد برغ «مستنامد>لاند رظ

 وتساهدومش تبیقعت یاهنایشان دوط, !,

 دی ایاههنحص « تقیقحذا دودیاهن ان

 ساسا و هیاپ كيتتامد یاههتشون و یل
 »دن | هدادلیکشن | دیس اف یاهملبن

 رب و تسشن ؛ داتفد زرط « تاک رح

 ناکشیپ ره زا دیلق ام نادنمرنه تساخ

 نود و هومن یارب ۰ تسا یبرغیلوسم
 ۳ ک هیت رکفزرطننس
 ۰ منکیم لقن ادیهاتوک ناتساد

 ناکدننک هیهت زا یکی اب زورکب
 داژا تسیمنیضرد مدرکیم تبحصنا ر

 ددبآ زا دوطچ اشملیف بوخ» مدیسرب
 فرامویسفن هتکشیک زا دمب + ءدمآ

 نآ رکاگ میوگب مناونیما رنیاطتن» تک
 دناوتسل سکچیه دنهدنان تماص ارم
 رتهو تسا یسدافملبت كي هک دنک روا

 اب ارثآ كشقودب و دنتسهیناریا ناکشب:

 «۱ درک نهاوخ هابتشا_یگن رنملن
 زارتک دزب یبیهچ .دینک تواضن اىش

 روصتو دنیبب ادیناربا ملینیصخش کن آ
 ملیف دد دیاپ ام ! تسا یگنرف ملبف دنک
 ناری| طیجم « ناربا موسدو بادآ یسدات
 ۰ میتیپ ادیناریا یکدن ز زرطو تک ر حد
 هشوگ رد هکیمدرم یکدنز زاام یکدنز
 هکیلاقب ۰ نداد روشکن پا دانک

 یادگ ۰ دنکم همزمز ادنوجیرب

 ۲+ هرامش

 « هاب یب » ملیفرد یمهف دمحاو ميپبید نیهم
 .دینک محو زجاع نسب دیوگبم هک یدوک
 قوقح رکف رد هتیمه هک ی اهدادا دنعرهک
 میدادن قح امو دشابین ادج .تسا هامرغ

 یلمرثه ناولعب اد یب رغ یک دنززرط هک
 .می دا ذکش ی امن ضرمس نا ربا مدرمیک دن زو

 یک دنسبون قوذ رگا ام ناگدنیون
 دیای» ین امل] رعاش < هکلبد»لوق دن داد
 و دن رگش هچوکب « دننک ژاب اد هرجنپ
 .۰6 دنیایی هات نیماضم

 هک یئاجن ۲ زا, ...,یگند ملیف اما و
 روج شسنج دباب بس# > نادوهشنی لوقب

 یسگند ملبف هیت رکفب اهیضعم مدشاب
 ژایزیچ ناربایفارک وتامنیس هک دنداتفا
 . دشاب هتشادن مک اند

 یار دیفس وءایس ملیق هک یروشک رد

 یارب و دننک هیهن صقیب و بوخ دنناوت
 یک ملیف دن دادن یقاک رون _ساسح ملیف

 یل ودپآ يمباسحب نونج مع ونکب ند رک هبهت
 و هقبلس سک ره مع امتجا دد,درک دوشیم هچ
 ودمدش یهت یگن دملبف ایل و۰ دراد یسوه

 یلک دوطب هک دوب «بادرک دمی ناریا
 رته [رتک او دوب شیابن لباقریغو كيرات
 ملیف شات تدسم ماست رد نآ ناکشیپ

 - هشبنهدید حوضو دوطب ناشتدوص

 هانک یب>لثمرگیدیکت دیاهملیفاما و
 یلدا ملیفزا رتهب دون ظاحل زا < یلملق و

 یداشب ینف صقاوست مه زاپ و
 ناگ تک هیت یبجرخ لب کن داد

 یاهدوشکی اب و دنب ایم داشب دوشک كي

 . دوب .دنهاوخ بلاجویتدید رگید

 نونک نتیناریا.یاهویدوتسا هکشيا
 دندوب هداتفت اهملیف لینبا هیهن رکلپ
 هدوبنآ نکشرسک هنیگنسهچدوب هطساوپ

 اد «یئالطیاهبا وخ»ملیف دوشب یک | .تسا
 ملیف نآ هک تفک دباب دیمان یخیدانملیف

 طسوتمیاهمای وزج وهدوب فمش رظن رهزا

 < هلچدسورع»نآ زادعب و تف ریم دایشب
 مات نآ یدادربلف هک دربمان دوشیم ار

 . تسا شیت هدام و هدش

 نیرت جرخ یب «هلچدسورع» ملب
 ها توصن یتادرگ داکیو تسا یسدافملیف

 . تسا هدشهبهن مشتعم

 تمتحمه-)ژ ملیفنیا ناکشیی ره
 و.تثم نیدوم - یسناشخد - یها رهب
 ویدوتس) طسوت ملیف نيا . هنشابیم هدیاه
 ملیف«سوطیهاش» .تسامدش هیهت ملیف یر
 ووشنادتک رشابهک دشابیمیرکب دیخب دات

 ددناشوک شووک- ریلد م یبیلس -نابرآ
 شیامن یا رب هداعآ و هیهن ملیتراپ وی دوتسا

 ملیف درک ینییشینآیارب اد یناشخرد
 تسب دانسهک تسا «راجاقناخهمماغ7 و

 . هشاببم مشتحم هلاترصتنآ نادرگ دو



 یئاهن

 اب ووک د رک | یقرظ زا و دزادرارق

 یروف دیابت ادیترورض یدبدج نامتخاس

 یابردكيتروصب مهو د
 ۱ ی

 هژرابم لحمهک شورخو
 درومنا وتیعتسا ی

 یاهرپش یاپنابایخ ای...د
 و ادصورس رب یاههچوت

 مهد زون نرتیاههفاک «ن
 مادک ره اهکنای«

 تساپن[هراجا رد

 یاوادربلیف یناپک كرویوبن رهش
 *اههنحصزارث

 ی
 تشذگ هک ت د 1۳ هک

 سآررد نانچمهو هدوب رت و
 یادت درارق « یدب|یاه هنحص» تسیل

 ناب ایخب هک تساینابیز هادداپچ هنحص نیا

 ۱۲ هحفص -

 یاهان ؛ نددم یاهرتاثت ؛ دن راد ابب

 كچ وک یاهناکد؛ میظع یاهكت اب یرمرم
 هدش تلاقسا یاهورهداب ۰ لیکش یل و

 یتح و ینیمز ریز یاه نرت یاهلخدم
 نآ یعرف یاه تسق دد مهانهار غارچ
 ینامتخاس تایصوصخ زا ! دوشیم هظحالم
 زادربملیف هک تسانیا هقباسیم ناب ابخنیا

 نوک ان وک یایا وز زا فلتخم تامفددن | وتیم
 رد یچاشامتهکشیا نودب دریگب سکع نآ
 نامه نیاهک دوش هجوتم هتاک ادج ملبف ود

 . تس)هدید ملیف نالف رد هک تسایتابایخ
 ملیف یارپا اههتحص نیاذا یرگید هومن
 روهکیاجن [ زا,لاحباتو تسا «۱رباحشد
 هن تشاهدش هدرب راکب یرامشی یاپملیف

 ندومن مهرسو صن و ناتتخاس لوب اهنت
 ؛ تساهدروآ رد ار شدوخ رادعم

 لاسرویت وی یناپیک بیصتدوس مه یهباتتعع
 . تساهدومش

 !بیجعلغاشم
 درک روصت دوشب هک تسالکشم یلیخ

 دنتهیرئوم دارفا ملیف كي هیهت ءادرد
 نایاب یملیق تستکساهن ] دوج ویب هک
 یفرممدد اهتآ یماسا زک ره یلو دسرت
 -یم لاثم یارب ۰ دروخبن مشچب ملی كي
 و اوصهو بآ ریضتتعاب هک ادیناسک ناوت

 كي رد . دربمان ؛دن وشیمیوج تایصوصخ
 درب هحوبجب رد ؛ یطسونو رقب طوب رمملیف
 « یلومعم یتشک كی و یتایدد نادزد نب

 دوخیاههل ولک یتشک ودیاهی وت هکبماکنه
 دن زابیمرگیدکی یودورس نادابنوچ |
 ندنارب رجنم هک دوشیم تداح ینافوط
 زا !داهنآ و هتشک هفلتخم بناوجب اهبتشک
 ندروآ دوج وب صصختم رک | .دیامنیمرودمه
 یلومعمرختس|ایایددب۲ ندزمهب و ناف وط
 هجنانچ و صتان مایف دشاب هتشادن دوجو

 یعوندمتعابدیاین ربرما نیاهدهعز|بوخ
 هجیتن ردو هتشک روب زمهنحص ندش رک هولج
 -راک .تشاددهاوخت اد یعقاورتا نآ ملیف

 فوخمیاهداب ؛یعونصمفرب هیهت ناسانش

 , نان زیفص هک كانتشح و و

 اراهتخردو اههناخ هدرک

 ر؛ كلاتتشح و یاهناف وع
 هچ رک ؛ دودو هم

 ؛ هایتشا یقیقحاب اداهن۲
 ءاهغ اب هک دننک نیمار غاب

 :رظن ددنآ یاهناتسک ات
 ااهلاهن زا هاو نیارد

 و بقلع و اهتخدد و اهلک
 ایا حلاصمرخا وانیاو
 یهاگ دارقا نیاو

 هن هک دوشم

 ندرک مهرسدیاب



 یخ شنیدم ]ای

 ریسانشب گكيدرن زااد ذوویلاه ناگ راتس نیر تنیفوخو نلرفب

 اکی رمآ < یلوا نس» رد كمناب و
 ءاگن تلوا رد شردام ور

 فماتوترسح تشگنا «
 تك رتخدیلالط یاهوم ارب زدن دب زک

 هلهوردوا رداموددپ هک دوب :
 ناش رتخد رس هک دندوب هد رک

 دا ون أاخا تساوسی و فاص تسد فک

 اد «اینیجربو» ناشداژون رتخد ,
 وایسیو سرت ددو دنتشا

 یتقوءودنا یاهربا تيل و

 دناشوبادكچوک ی
 یزاب زاشرداموردب روتسدب دش رو,

 سقرسالکب و درادرب تسد هناک دو

 :, رد كرتخد هک اهدم

 ردات تشاداو ار شرداموشردب

 «دنیونار وا مات ویگی رم هسردم

 ابا و درک یط نآ یداوخد هما
 :یتک رزب و كرزب اینیج رب و...د
 تشپاریتول نس ءدکشت ادو ناتسریب

 هک تاقوا نامه زاو دابنر

 یوب 6۱» یرگید رظن اب یدر
 یا مچ ك
 ۳ شماکب ید و زب ابن

 اواب دادرارق نتسبیارب دوریلاه
 | یلو بکش تار تس

 شداک تخادناود

 صاان و رتزا دداب زا تسد
 اچاتب وتشک زاب اههناخ
 ۳ صقد یارب هنابخ
 یساکع یوبدوتسا

 و نیاذا یکب
 دا «ویامیدن 72



 امتیس هقب رطن یرکیدیاهلبق هیهتب ع ورش
 دوم پوکس

 لاعفدرم
 تكينکت)تالاقم هلسلس رد هکناتچمه
 یاع یاههدامش رد حردتم) (انش دن دین

 یما رگ ناک دنناوخ رظن هلجم (تفهات كي
 تر یسدع وا یا رب دالد نوبلیم ۲ 5 2 0

 دا ریتنراکب بو و دوانتتا ۱ تانت یا ار 3
 یرتاه)هک تسا یون جن قو هلعامب 3
 د:(نیت رک )دوسف و رپ ]۳ 4 7

 یاه ینارنخس و تاللاقم
 رد اد شیاسهیسدع هیضرف دوخ طظویم تی

 فرعی سک یلوردوب مور
 ۱۹۳۷ لاسب . تشاذ

 سی داب رهش رد الاک یللم
 یام یسدع زا هوم كث

 شیامل ضرصم اد دوخ
 شوک د::رضاح یسک مه زاب یلو دداذک او ما! داد را رق

 دهدب وا یاپق رجب ددمقا و ینامک تاجت اخ راک هبل :
 هک دوویلاه یئامنیس نارحب یتقد تدم »مانق زد ی:زورو شا (نرتسچاد) رهش

 عوتوس ۱۵۳۱۲ ۱۵۰ یاهلاسنیب ماجناارهمزد

 |رامتیس ردلوجتیارب دیدج دتمكب

 نیا :دوب (سادوکساسوریپسا)
 (لبات وپسالدا) داهنشیپ هب انب ل ۰ ون اپ

 9 سک وق یسفایک سدنهمرس ۱5 زودتشذسک یتدم ... د و رش
 اب یتاقالمیطرد و درک سیداببیترفاسم نیا رد . دیسد ارف ۱۹۵۳ لاس

 یواب یداددارق نینرک یرناه دونورپ
 یسدهزا یرادربهرپب زایتعا و دوناضما ) وز

 . درک لیصحتیوزآ ار تكترومات۲ یاه تالوحت اد
 لوحت (هت رخ) ملیف

 لواهلهورد كيف رومان۲ یاهیسدع دالد نویلیم ۰

 تداپمابیل و دندوبن هدافتسا لباق نادنچ متسیب نرق سک وف یناپ
 تمیقیذ یداکمهو (لبان وبس|لرا)راکتشب و هلصافالبدوب هجیتن نیمه راظتنا رد هک



 اه یناپیک رياص ۳ تسا
 هداهتناپوکتاندبس هغب

 و تسا هتلد یب) س
 تارعیغت و تالوحت

 تلغا هک درک

 یادص طبض ما

 دوطنامه و دن |هدشهداد

 طاقت رد وک دناب ددع تب 3 ۹

 یئادصاهن [ع وجمزا ود ِ

 مجد ادیب 4 هم ۳۹9
 ی وعم یاهملیف رد۱ 5

 رب ذذا ادصهک دنک ,ء

 ام ابت
 نیا ز دوش دم اکیرمآ رد هک

 نابحاص زایاهدعیار

 لابقتسانآ زا فشو دوشاب و دشهداد ش 5

 ناحاص عتوم نامه زا هک دش نآ هجیتند دمآ لس
 ۱۳۱۹ اتیارب اددوخ ابورا یاهاننم

 تامطقتل وا هامنامه رد صسص . دن 1

 یاکیرمآ رد ادعب وندنل رد < هقرخد
 -امتیسیاپب اپ ه دوب نیا دوصقمو دشهداد

 ًاشیس هب هقالع اهدوشک ریاس یاهامنیس

 جداخم ناوتب نآ میسو شیامناب ات دنن

 درک نيم

 اددوخ «دیدجدنالز» ریازج یاها
 رپمأتبس هام رد . دندرک زهجمبو

 یحفرمم اسد «زینو» لاویئسف رد بو

 ن] ندیدب اه امثیس نابحاص قابتشا هطسار:د
 139 رک توعد انس ریدم رفترازهود زا سک ون ین:

 هتماداراکتبا ۰۰. دننک تک رش ٍ هقرخ> ملب ب۰

 -اتبس تیمهاب الماک كرزب یاهبناپیک هک نیا" 7
 دیدج هقب رطنیا هدنیآ رضاحلاحرد و دنادرب ی 7+

 نیم یبوشب - درذگبم نآ ربعزا لاسکب ند | |
 اب دنکیم يس توماداپ ینابیک هکنآ ابد 1

 3در سوکسابتمهانجبدوخ «نزی اسب >
 « دناهدزک دیفس اه راک نیا رد ار ناششبد ِ

 حئافهزرابم نیادد پوکسامتیس رکا هک تزاوم
 + دووخدها ون مه تسکش لفاال 1

 ۲۰" رامش "

 درادار یمهم لر «یندشنمار» پوکسامنیس مليفرد«وناروماتیر»
 دد اد ناگ دنناوخنهذ هک نیا یارب

 رت نشو دپوکسامنیس دیدج یاهملیف ءداب
 یامنیس ود یکی هک تسا میاشنوچ )مینک

 دن دادلایخ ناریا یامنیس هلمجنم نارهت
 اءارسب اد دوخنلاس ۱۳۳ زورون ات
 (دننک زهجم پوکساینیس یاهملیف شیابن
 نیا نایاب دد اداهن[ زا یضمب مان داچان

 رو

 ۱ یجاح یاهارجام: تسیترآ دی
 «دا زهاش - (ترا وتسانلا و ك ریدناج اب اب

 ۱ ۰ (دددنوج و نیافلورا) شوپهایس
 و درون نلک ) یثحونادرم : ایبملک

 یمادال زا یدرسع - (كي ون اتسا !داب داپ
 ۰ (یدنگ روتدآ دتراوتسا زمج)

 نج)نوداکی رب :ریامییودلگ و رتم
 (۲ و هحفص رد هیق)



 یناتسرامع یضترم یاقآ یرباص 5
 یارب «نادای آ ددامنیس » یف رعمز۱-۱ ناهج و هلجم رد دا رم یلیل لاح

 خساپ هدسنسیون -۲ ميدوذعم مود امید و زب !ذپعم : دوب هدش پا
 دنتس روب نطو رهچ ونم یاقآ ناک د نم

 دیه|وخ هک یناکشیی رثهلاح حرشرک یدزی داژن رخاق یاقآاب هریشود
 یفرعم ام هک دنشاب یئاهنآ زجب داتسرف 2 ( تاهشخا

 یاقمتساللع_ دسردهاوخ پاج مياهدرک هراتسهلجمزا ناهفصا یلاه ابقتس
 تسالوپجم امرب زن مشتحمیاق ۲ باوجرد و تسام یتقوش - ۳

 .پنیرسن - خرف هتشرف ناگزیشود .هلجمزا یمانزونمهک ام -۱ :اش تال
 ولماش هتشرف و و « مياهدینش ۳110۲۶ ۷6

 موس هاش رد اد كريد نأ-ج -۱ زهاوبع 8زموب » ناتدوصقم دیاش
 ینوت» یاهمایفنیرخآ -۲ مياهدرک یفرعم ره هک دشاب < ۱:08 ۹

 «دنب ًاماجنب اب نا رتخد» زادنت راع « تت رام داز رهش یش ورف و
 «؟یدرماسک >-۳ «قشع یارب ناسآ»و تسب طسوت « هت - ر 1

 ملیفكي مان ودره «دوطا ریمایاهسوهدو نم ۲۰ دب وُشس

 ون هلاقهدنچ نون

 تشادده| وخ هعاد

 یدرا

 (دهشم) هانبنادزب ثنشوه یاقآ
 تحمصهمان نآ هک دبشاب نئیطم -

 دوب هناوید امتاو ات ] ینع تف
 یدنچ هک اسشبوجملابج هیماس هرابرد -۲

 ؟ دی دادیعق وت نگید متش ون یا هلاق 5
 هدنب این هب دبلا وتیمهلجم ث ی س
 همجارم « تربت وک هاگ ده 3

 » < نارب

 ارهلاقه نامه مه

 تسارتولج نا رپازاالعق رصم یاب
 1 می شرعهچ ٩ ناتسن اففا

 ۱۱ هحفص

 < داکاروبد > نآ نز هشیپرنه و تسا
 د رادماث

 یر سایلا یاقآ
 رک و 0

 رگ !یلو تسین یکش تسا داکشزرو < كپ
 هب اریو تسشکمم دیدادن لوبتق ارنآ اش
 دام رثه ناناوج -۲ لئود

 دنطوب رممهب دوشک رسا رسردامهلجم هلیس و
 . دیس ربب ؟ هندی وکیم
 . رپچونم یاقآ

 زدقن [ هدیاهمن اخ هک دینامرفب رواب -۱
 نامدوخامهک تساغ ولش شرساهزود نیا
 مينکيماديپ اد ناشرادیدتداعس تمح زب زین
 !مينکیمه ارامش شزافس هکنیاب دسر هچ
 هنافساتم یلو تساهدن ز زونه یدرام ۲

 ۱ تساهداد امشبار شرمع «لدول»>

 سابع و یدمحم لماک ناباقآ

 نیا هک می وشیم رک ذتمراب نیمدنچیا رب
 هطباد اه ویدوتسازا مادکچیه اب هلجم
 هب هشبپ رثه ناوئعب اداشات درادن كيدرا
 . دیامن یف رعم اهنآ

 یقحزیورپ یافآ
 هلجم لا وبتسف دد تک رش طلارش -۱

 مشتحم یاقآ -۲ دشدهاوخ مالعا یدو زب
 !مشچ مه زاب ی ودنتسه روش یفاک هزادن اب

 مشنحم یاقآ ریت اد «هاشرداند ملیف
 : درک دهاوخ هیهت اصغش

 مدقم یزعم نویامه یافآ
 «یرکمنوددوک » لا --حرش - ۱

 هداوهگ)-۲ دش دهارخ پاچ دوخ هبولب
 . دید دیهاوخ یدوزب زی اد (یودورب

 دین ام رف توعد

 یولعرفعجدیس یاقآ
 اتم هژیفود سدد۲-۱

 را یلام انج یاربات میدادن
 ۱و نژ هگیب رته نی رتب وبح+
 ]فو ) هقیررطب تالجمزا یکی
 ۳" ء تساهدرک
 وامس هلابیبح یاقآ

 وگچ هکنیاذا -۱
 اامتغل هشیپ رته كي یا رب
 ] تساهدرک تسرد ویامو
 نا ریانآ وج یامنیسزا - ۲

 ول ولانیج).۳ دینک
 4 درکین یزاب (هعرزم
 :هتسک تا یتیصخ زا



 یاهتسد رب هسوب> 4

 دلا رو هلبس وب هک ت

 یا رام طوب رم

 هچ وک دد هک دوب
 قرش تسپ تالحمش رف

 کی 4+ تهد یتشبدبو تلذ ۱

 نآوایمه رد اما ۰ دنتسه نا

 رب ینیمیل وئاق ناتسلکنا ماوع ساج.
 در بیوصشخ فلتاق مادعا نوناق یاد

 مرچب «رتسکشل ترب» ملیفنبا رد 1

 رگیدفرطزا و ددرک مادعا تایر 1

 < ترب ودوب زود عوضوم ملیفنبا .
 نیا یوبیرانس رد ینارعبقت هک دشر ور.

 رد المف هک یفوناق اب ارنآ و دهدب
 وک و دزاسقبطنمدوشیم ارجا ناتس

 تاژاجسب «ترب » ملیفنیادد هکتا

 قآ دد یلو دسریبن دوخ ین وناف

 متچب بلطم مهف روظنمب یتاراش
 4 ناتساد هکنآ ژادعب . دروغبم
 ٩ < یچیووک ربددان ول > هلیسو

 لوتشم« ترب»و ؛دمآ رد وب رانس تروص

 لوا لدو دیدرکنآ ناگشیپ رثه باخت
 هزیاج هدلرب «نیتن وفنوج> هدهمب ارنآ
 < تن ون نوج > دراذگ ۱۹۱ لاس راکسو
 قدژولمجت رب یابسایل اب هک هشیمه سکع رب

 رو دیدرکتیم رهاظ اهیلبق رد داد رب ر

 كيتيلک كي داتسرپ «نوتداونیچ» لرد
 فرط ووژآ هک یاهومو هداسیماهسابلا ۱

 هد شیارآ نیرتکچوک نودب هدزالا

 لد هداب دد «ثبتت وفنوج >

 ند» ۰ دبوکیم ملیف نیا رد درخ

 «رتکن ثربد هک متت وش وخ یلبخ

 ع وتو ریبفت تعاب لدنیا نداداب

 یزا-ب نوئک ۷: هک یئابل رع ون رد

 ی اگتشیب رثهارپ ]سا هدشمآ.درا

 دنشکبمیژاب | دلدع ونکی هبه 4
 . ندید زا یگید مدرص یتدمزا دم

 دن وشیم هتسخاهن[ روچکب یاههمابن
 اددوخیاج یتسیاب هاوخان ءاوخو

 <« دنیامن زا دک او نا رکیدب
 ملیف نیا دد «نیتنوف نرج»

 راب تقشم یکدن ژزا هک تسی راتسرب
 ۲ هیقب دنا و تسا تحاران دوخ

 ۱ یتغبشوخ و تدامس لابندب نارتخد

 دراد

 «نیئنوف نوج»و«رتسکنل ترب»

 دد از تدامس نیا زی هرخالاب و ددرگیم
 كي هک سکیب یبصعینادن ز كياپ یک دنز
 ترسب » . «دبابیم ددادیلانج هنشذگ
 اب رسكي لدود ملیفنیا رد زین < رت کن
 كذچ رد یتدم هک دوشیم رهاظ یئادانا

 ناتسلگناب كنجزادم وهدوب سا اهنابلآ
 واباصعا كنجزا یشان تارثا اما دیآم

 لصا نیبه یوروهدرک تحارات ًادیدشاد

 | نیدذ- ر بس

 دا رقتحردو دوشیم یدمعربغلتق بکت رم
 ددرگیمدزا و « لبتت ون نوج» قاطاب سیلپ زا
 ود نبا نيب یلانشآ هک تساج نیمه زاو

 هک ی ا هشیپ رنهنیموس ... دیآیمووجوب رفن
 < نت وین ترب | د>د را دیاهدمعلدمایف نب | رد

 ناکدنناوخ هسک تسا یسیلگنا هشیرثه
 و «مینب» یاه ملبف دد اد وا یلاعیزاب
 تسدرب هسوپ » ودناهدبد < تلادعهجنی>

 رامش, وا یلاکی رما مبفنیل وا «نین وخ یام
 لد دد ملیفنیا رد« نتوبت ترب رو دو ریم

 یام هس ملیق
 ِ ی هنابهبدهن و ین اطبش

 نابجفاچ ال یاب ٍ
 هدهعازاهن ] تساپ وهک ءایس ها )اب
 كاپ نشعنوچ و دیابن دراو وداد
 دو رو اعلام «فلت وف نوجد

 6 نن وب ِ

 یا هتطموماوب یحطاعارب
 اه ارث یاهتسق ماست ملیق نیا

 ندناقرش یاههلحماصوصخم و ناتسلگنا
 یوفرایسب نوبسک ] كياب ملبق .دن | هتشاد رب
 ملبفرخآ ات اد یچاشامت و هوشی عورش

 قاقتامه رسثشب هک ی رگبد یاهن وبسک | اب
 هنسصنب رتیل اجزا و درادیم لوفشم دننایم
 «رشکنلتربد هجنکش ناوتبم نآ یاه
 هلیسوب «نتوبتربادو لثتو ناز رد
 اد (وتسکنلترب) بیفع و (نیتن وفنوج)

 دربمان سیلپ هلیس رب

 روکد هجون بلاجع وضوم اما

 ملیفنیا دد هک تسا یک رحتم یاه
 كپ رو هک یروطب تسا هتفدراکب
 بیقعت تحت( رتسکتل ترب) هک هنحص

 ووک» ثروصب نابایخ ۲٩ دریگیم رارف
 زد و دوشم هداد ناشن یهاتوک تدم رد

 هدافتسادووم اه روک دنیا هک زین یمقاوم
 یا رت مهیولهب یروطب !داهن۲ دندوبن
 هرظنم یزاهربلیت ماکته رد هک دنواد
 یداد ربلبقنیح رد ۰ هشاب هتشاد اد یرهش
 یاجتسدرب هسوب ) ملبف یاه هنحصزا یکی
 درگبمدپل ون یعونصم هک یهاکنسد( ین وخ
 ارفا هنحم یظیلفهع هعیت ردو دشبا رخ

 حنا دد هک (نبع وف نوج)و تفرک



 درک دهاوخرداص اند یاهرازاب ار ملش ماست ۳ رتخا ف
 «لکدراوم» و «لوابیجد ۰ ناقتاب تس و

 یکند ما ۶ لاکیزوم ملبف كي رد یدو زب یجن مت ملیف رد « رحش 5 3

 ووویمردم  9
 روطب ملیف نیارد دوهنب

 ریامنیودلک ورتم ینابک و هدهآ دد تریا
 دهاوخ هیهت بوکساننیسرو طب ادملبق نیا

 درک

 ملیف هدننک هیپهت «نساهناج» ۰
 ندرک مهارف لونشم نونک | «رازسلوژ»
 درالوم» ودشابیم « نناب » مایف هیهت تامدقم
 هدشنآ یویرانس میظنت روممزیت < نمفاک
 یدادربملیق هیوتاژهامرد دنناوات تسا

 هشیپ رثهود ملیف نیارد دتیامن ع ورشارت[۲
 و «یسارت رسنسا» دنمرته و فورمم 7

 درک دنهاوختک رش «تفیلک یرکتن وم» دن | هدشن

 تاک یود ژ].دشابیم ملق ههتنک هب

 تسامدش هتشو هرز و دن ۲

 -ناتیک > قاقتاء

 2 یوداج» مات كينباپید
 [.دیک باغتن | ملیف ناونع

 لیفرد كنيملفادن ور
 اررجنیچ > ۰

 قافتاب «نونیار
 :درمرت ویک > یئانجو
 نوسشنیباد درا ودا

 .دوشیم رهاظءاک ۲ راک

 اتاق لد تسایفوخم
 اک او < تیک نایرب >



 اهن اتس رهش رد امنیس

 تابفصا رد ابنیس

 تسا ناریا امنیس نابفصا یامنیس نیرتاببز
 هک ناهفصا لاسنهک یابیز

 همسوت رب زورب ]و دو تساین ددم اتبسن رهد
 رهش رد

 جنب دوشیم هدوزفا نآ یدابآو نارععر
 یامتبسرتمهم همه زاهک دداد دوج و ۱...

 تسا نار
 ًاییس ۷یاراد ناهفصا لبت لاس ود رد

 هیتب نوک او لحنم نآ یاستود اما د,
 ناهفصا مدرم ًامومع دناوفسم ملبف شبا.

 ترهشای وملیف هژوس نتن رک
 رثکا ینعب ددنیب یم اد اهلیف نا

 -زاک نا رک راک هقبط زا ناهفصا ناب
 هقبطودنشآبیم لاسدرخ یاههچب و تان ا-

 .دن و رومانی مک یلیخ فارشاو نابء

 رظن رد نود

 3 رد ایفا یاه ابثیس مضر
 تسارسخ و بث رمان دایس یلت

 و هبرهت هاگتسد دقان اه امنس ماعت ی
 دشاب یم یک زیک اپو ناتسمز یداعب ی
 وابذیسراکب ادسبا مه ناهفصا یدادرپش

 مه نارپا املیس هثکیمن تااخد نآ میدن
 تكيدزت ودرادرآرق مود هجدد فیدررد هنر

 اما هدش ریمعت یکدنا هک تسا لاسود

 هدرپلوطتسآ ینددم وابیز نلاس یاراد
 دراد یداپ ژ هلصاف نایچاشامن لحمات امنبس

 ردو هدشانب دنلپ یلیخ نآ فقس هوالس»
 ارگ یاهروکدوابیژ رظانمنآ فرطود
 ًابثیس هعیچیاهزو» رد .درادرا رف یاهب
 مدرسموتسا تیعمج زا وامم ناهفصا یاه

 لوک ورس زا نلاسب ندش دداو یار

 دن وریم الاب رگبدک

 راک ناهفصا رد ادب یرثه یاهمابن

 و طب و

 ءانک ورد اب و هداجی لس » ملیف النم دن
 دن ورک دا بشود یگب زا شب < یهشیاهبث
 ودژرپ یاهملیف شیاش رتشب ناربا امنیح

 دژادرپیمداد نزب نزب یاهلاپ رسو دروح

 تباهن و نآ رسیدم تهب سالاب امنیس
 یاهاشیسزا یکی اعاو دنکیم هک ار یششوک
 ءژان یاهمایف هشیمه و تسا ناهفصا بوخ
 ثبات ر ظاسا زا و دنکیم دداو ار لیگتسو
 ودوادیرت رب ناهفصا یاهامنیس هیلک رب
 دوب اهملیف هدننک ددا و نپ رتهب نیا رب قباح
 ۳ اهاینیس ماست نوتک | اما
 ارسک > یکب شزدارپ ملیفود نونک ان
 ام 1د< غلث جنرب» یرگیدو < هعرزم
 مهادیمودو هداد شب امن ادیل واهک هدرک
 یکسب ,ثكابام امئس .دهدشیامن دراد دصق

 ایم ناهفصا یاهامتیس ژا رگبد
 یاهیل دنصو ست رماث یضد یارادو بارخ

 اددوخ یاهملیف هدنامسپ و هشاپپم هضارق
 ناهفصا]یامنیس نیرندبهک دیشروخ امنیسب
 شپ امن بش دنچ هک |دیمایف ینعی دهدیمتسا
 تشادرسبارسا ۲ صلاخ دوس بوخ و داد

 دنکبم نآ شیاسشپ مادقا دیشروخ ادمب
 ادادادیهنمورپ ۲ مضو اتبسنمهجان امنیس
 تحاران رایب نآ یاهیلدنص اسا دشابیم
 دو درادن مه یناتسمز نلاسو تسا هدننک
 دوج و ناهفصا رد یزپجم اینیسالمف لاحرم
  سالاپ نیس ژاریفمهپوخ یاهملیف و درادن
 | ًادپامهمدرمو دهدپمن ناشن یرکید امنیم
 | یرثه ایومارد یلاع یاهملیف ندید بغار
 همه ناهفصا نایچاشایتموسمع , دنتسین
 | نه دنا یلابرجنپ یاهطبلب رادیرخ
 | هلدادصاخ یترهشناهفصاردهک يناکشيپ
 وگپ رگ وب امانبج رب ونیلصحمنیب رد

 امنیسو داتس

 ی رتسکنل ترب
 زاو ترهش

 لابح ۳ یابصت رژامدرمو دراد حاور
 و د رب يمتذل راپسب یژرف دمحم لار[ و
 دن راد شرظطالا دپ رقپ مه یصوصخم هنالع

 یراخف رغصا يلع هدنتسرف

 هرامشنیرخآ یملادشورفیاهلحم |
 ۱ یلبقیاههرامش و امنیس هراتس هلجم

 را)40الءا دراهچ . یداجیا كسوپک
 یادانناپاخ - دوریلام «
 سبیلگنا تراقسیورپود - ثاجن <

 تگ ءآدزاهچ - سیلپسرپ هژانم
 یرهچونم نابابخ - یلاشک <
 * 6 .كرادلادل <

 لب و رقمابلیس لبافم-دا زره یش وب انک ۱
 بانه می یخ
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 5 و ه و
4 3 

 ه

 ارذ
 هر ژ

 4 )< كروي وی د ۳۹
 ی دیقف هداوناخ هنوگچ هک دهدبم ن 9 جا

 و تسالاوزب موکحم ل

 درخ عامتجا نیگنس یاهخرچ رب
 روظچ یلایلاتیا هداس ناوج كب

 اب تبحاصم رثارد درادن
 ف

 یتسارو یتسرد هد اجزا ه راد

 یچاشامتب و دزاد
 جایتح هک ( كين )لا

 ,ا وجلد ۲ هب دیابن دن راد غاستجا

 و یراک_-هدص اریز

 نایب اِ

 دون راتف

 نامه اراهن [ اددجم یر

 قباستبانجو یدزددا زنجا و دساع

 ردملبف یاه هنعص رتشی

 «نوترم» هک تساجنامه

 زیگن!مق تشذک ر
 دهدیمحرشراض- و ت

 و دو سکم

 گل ادعهاگتسد رد هک دنکیمت

 5 وددادءار
 دعتاو دیدبنمه ی

 هیلع یتارا-مظاپ .دوبجم سیلپ اد دوهش
 نینچمه ۲ تساهدومن (تاینز نیرخآ رد 4

 ۲۰ هحفص

 ودشدها رخ

 رنک ات 4 قم تسهادک دیاهدید ن .

 ؟ لیلد
 ۰ تساهدامش هدژا ودهقباسم |تدم

 رثانی رتک رزب هک دنکیمادا ار

 دزشوک و هدراذگ احب یچ

 ۰ دراد ریصقت تساهدنارو ربارو

 اد ( كبن ) ریظن یناناوج هک یطیحم

 یعاهتجا هکلب تسین رصقم ( كين )اهنت

 داجباژا هک دزوم

 | (كين )تیم وگمب ناقب | هکبتت

 | ناشتشون رساتدرک یریک واجدیابدن ا رو ربیم

 یتقو.. و. دماجن این یکی رتکلا یلدنصب
 یکیرتکلا یلدنص فرطب ( كن) هک مه
 رایتخایب وا زیگن | مغهاگن نیرخ « دوریم

 .دنکبم داجب |هدننیب رد یقیمه هودنا

 ربت - ینامیارباص
9 

 تاقلاسم را

0۵۲) 

 اد تاگدننک تک رش

 دنیامن هجوت و
 هلجم تانقناسم هحفص لودم :

 مرتحمناک دننک تک رشزا «ابنیسهداتسو

 زاک ردیرتشیب لیهست یارب دراداضاقت

 تاعارم الماک ادریز تاکن « هطوبرم

0 
5 
[ 

 دنیامت
 هرگاد» هلمج تکاب یود - ۱

 . دننکن شومارفاد «تاقباسم

 یود هن - تکاب لخادرد هدشن لطاب

 هلجم سرد آبنآ خساپاب هارمه - نآ
 . دن داد لاسرا

 . دشده| وخ مالعا .دعب

 هزیاج ششیاداد هقباسره +

 . دشابیم < امنیس هداتس > هعایکی

 تاقباسهدرومددقوف نی اوق انشض

 تسا ی اننتسا تلاح یاداد هاجمیم اد

 .تساهدشدبق هقناسنامه ریزرد هک

28۵0000460461000 

 هق اسم ناگ دن رب

 مهدفههرامش «سانشان یابی ز»
 (نا رهت)رگنا ود نیهم هزیشود -۱
 (هاشن امرک )یریمض دیحا یاقآ -۲
 (ناهفصا) یااضردممیاتآ -۳
 (داو زبس)یچنا رهن هلاژهزبشود -6

 (نارهت)وجهزب مساتیاف] -

 5 ربمتلایدود هتامرهیارب- ۲

 ٩ هراشهس هقباسم ره خساپ - ۳

 5 «نی-»:تاقباسم هحفص لواسم

 (نارهت) یدایآ رهمدیشجیاتآ -1

 ووخ و هتفشآ[ یوم)
 نیااب (۰۰۰ تسمو

 طو روهشم هداتس نیا

 رب | لد ددد وخ ملیف نی رتف

 ادوادبال . تسا

 اک قدوكي نیا

 >۱ هک ) ادوا مسا و
 ادیو ر شیا رب «دادیت



 یف امنیسناتساد

 «زادنآ را رد»

 رام : و رنه

 ج.یل-یداب اباب)

 ۵ا)

 (۴)-لبق هدامش زا هیق

 ول رپ : همج رت

 مادکچیه د-ندوبداب دد هک یلادرم
 زا (یرت) هب دند رک

 /اهاپ یادص .دنن رب وه ,

 دن وش كيد
 حداخزا یا

 [یرت) تسد رد هجن ایط . دش هدیند

 هنأشت هفارد تمس نآ هلوا و دم
 (یلدن رف یناج)دش لخ اد هک یسک ی

 راب اباب
 1۰ (ذوم) شل

 دن هش لخاد (یدا) هرج

 هک دوب شیشک ۱»

 و (كوبل) «

 تفک و داتسبیا یرت یوربود شیک

 تفگ یرت . منیبب ارت من
 ! ین یه یداد هک الا

 هجناط نیا  تفک مکحم ینحا اب ن
 ترفناب یون ! نکن لطعم « هدب نب

 خشک ناهکاث۰.. قمحا ؛و
 تشمكياب دوب دیعب وا زا هک ی

 ودر تمز رب شقن اد ( یرت) مکحم
 هب ات تساخرب فیمز زا وا هکیم
 شهاگتا كوبل)و (زوم) دنک .٩ شب
 و داتسیا وا یورب ود یداب اباب . دنتد

 تددارب كرم رطاخت یهاوخیموت
 نادرم لثم ی-او یریکب ماقتا یناج

 -ور وا اب تدوخ یوریت اب خیرات لبام
 درادن یعنام چیه یناج یارب .یوش

 و دنک هناور تردا رب لابئدب مهار

 شناجژا عافد رطاخب ارت هک دیان ۰
 هاگ داد رد (یناج)اب .

 وا تایانج زا هک یقیاقح ابو وشوربد
 زا راب دص هک ورب كنجب یو اب ینادب»

 تساهدنناسر

 دا یارسب یتشاد تسدود هکیا هجلسا

 نک لبع متفک هچ آب ی
 نم زا اد تاهچنابط اب یدشن قاو»

 نکی وااب یهاوضیم هچره تنفونآ و
 ید دد نوخ نتفرزا هک یفمض اب (ک /)
 صصک . دنش جداخ هفاک ژا دوب مدش داجبا

 هثن رگ اد دا فرط ود اه درم زا یبد
 دندوب

 تسا رثک ۱

ِ.ِ 

 هحب یک دیسد نویسمک كرزب نلاس
 لافشا یادنص نیرخآات زادن اراب تایانج
 سیلپ فرطز| نویسیک نیارد . دوب هدخ
 ات هک دوب هدش توعد ( یولام یرت) ذا

 ۲۰مرامش 7

۱۱۹۱۱ 

 ندل املراک (یول امیرت)ودنارب نول
 تنسی راما وا دا( یلدن رفین اج)بک

 «نزیروه» ویدوتسا رد هدشایها - (لیود ی
 ایلا » نادرگ داک - ایملک هن اخ راک ملیف 5 دننک

 ۱۵۵۴ لاس لوصحم «نا راک

(۵5 ۳ 

 ِ و لیود یوج لتف مجار اد هچنا ۳ و هک ِ 11
 داد راهظا تسنادیم ناک ود
 ؟یراب اباب نایچاشامت
 دندیم مدید شنایفا رطا و یلدن رف ین اج

 تداهش یاد| صوصخم لحم دد ( یرث )
 و یتسردب تشادیم هک ار هچن] و د ۱
 واتاداپظا نایاب ژا سبو تفک تحارص
 . دون رکشت یو زا موملایهدم

 اهیلدنص فبدر نابمزا یرت هکیتقو
 یناج یولجب تفریم دوخ یلدنص یوسب
 دزداب رف را و هن | ویدو تسج اج زا وادیس هک

 ثداهش نیا یادا ابی وت « یرت-

 شاب نتطم ! یدناوخ اد تدوخ ًةحتاف

 دشاب مهایندرس نآ ولو یورب هک اجک ره
 دوب دنهاوخ تلاتدن اج هیه نم یاه درم

 طقن ! دیسد دن هاوخ تاب هرخالابو
 تدوخ تسدب اد تزوگ راکنیااب هک نادب
 تک اسهک درک داطخا ین اج هب سیلپ ...!یدنک

 «تاحیضوت یادا مسارم متخژا سپ و دوش
 تیامح یاضاقت سیلبژا < یرت » نوچ
 یو ناج تظافحرومام ار یاهدع تشاد
 زونه نوسچ یرجام نبازا دعب . دندرک
 اد وا دوبن تسد رد یئاج هیلع رب یلیلد

 الماک < یرث > یلو دندرکن ریگتسد

 فرطکب زا . دوب نارگن و برطضم
 زگید فرسط ژا و دوب رطخ رد شناج
 یناج هیلع رب نویسبمک ردهک یحیضوت رطاخب
 درطدوخزا ادوا شناتسود لک دوب هداد
 یوج ددپ « لیوداباب یتحو دندوب هدرک

 بلا هک دنلک عوجد یلغش

 زاگرس زودره .دادیمن

 زگ ر تارتثک نظف ۱-6

 وا اب یسک الصا تشادن یر «یرتدواب

 هب مه یربک هکن اب در هچ دز یمن ترح

 دوخ هک یسک طیح نیارد نوچ دنهدب وا

 ن نوناتو سیلپ ار
 دشیم دادملق نلاخو و-رت

 فیمش درک ی

 مه زاب هکیزود نبرخآ رد

 یسک ودنتخادرب زاکب ژادتاراب رد هه ژور

 مشخ ذا یحوم درگف عوجد یداک ی رت هب
 یاچهدق اب و تفرگ اد ناوجدرم یاپارس
 داتفا ءارب «یناج» راک رتفد یوس دئلب

 شادرم زا یا هدع و یلاجرتفد قاطارد

 هدش مُخ دندناوخ یم هک یاهمان زور یور

 طخ اب هماتزور نبا هلاقم رسود دندوب

 دوب هدش «دشون تشرد

 مدآ باب را ( یلدن رفیناج )
 ..زادناراب یاهشک

 یدود زا رس هیه یر ءدهاشم اب

 یناجزا نادرمزا یکی دنتشادرب همان زور



 ۲۴ هحینو ترس

ِ 

 ناتساد هقب

 هد تفک یناج «میسرب شیاصب

 درک یرت هب ور دمی 4« تسشف
 رب
 شتق و *لاح

 تک و ۳9
 یا و یدوب یبوت رس تقوكی وت

 -الاّوصرک ۲ یدرک کف مهاوت و دنادیس رب هو مفتح ّس یا زیچوت زا لوضت ساعع زا یاهدع
 دادنلقیگ درب مد۲ یهدب باوج او ناتت ۱ ۳ ک

 وهارخ لاح و هش تدوخیاهف رحاب هکت"]

 راد ار یاهدع
 دوخ مقومرد ات وشرود نم ن

 ترفناب «یرتد
۳۹ 
 هب ار هتکن

 اعا هدرک رس درد از اح

 منک هیقصت وتاب 5

 رود زا ٩راه هلاعزب

 مد7 و.اع شک وقاچ
 وتدوجو تقوت ۲ یر

 رود تدوغ رب و
 ر اه شک 3 ص

 تست زبچ چیه كدزب كوخ كي حس اهن

 !تش اد یه وخت ارءاس لوب

 رود تسد دی زرلبم ضغزا 4
 ندرب | رشاهجناط ات درک و ۱

 یا« رشتداپمو
 یئاج تسد زا هجن

 هظعل كي رد یرت داتفا قاطا تک

 دنشاب ند روخ ناکتب رد اقناد رم هک ۲ زا لقو

 میلتم هب راداو هیهو تخادرب ار هجناط

 تری اهن" ] هحلسا یدوآ ممجب ع وزش دم .درک
 و درک حالس و دوبن
 قاطا رد زا و تخادتا ولج ار ای7 دم

 ةهدهاشمان زادتاداب نا رک رک

 من جا
 و تم ون یو جت ر

 اد اهن ۲ هیلک

 دوش جراخ

 تریسو هدیشک راک زا تسد دندیدیم هجن"
 و < یلدت رق یناجو ۰ دندرک یم

 دنلب اوهب ار اهتسد هکیلاح رد

 دوب هدر فیدر < یرت > یولجرد دن
 دندوب هدش

 دانک زا هک لاخ نامه رد 6 یرتد

 ژا دمب یکی اواه هحلسا دنتش

 اه درم هب دمو تخادنا اب رد رد مگ

 دن داتسیا شت ادایو یناجداد فقوت روتسد

 تقک ناوجدرم .دندرک ودیرت یوسب و
 رایب نم « نایاهوزابو ميتساع الاح

 هرخالاب یناج منیب یم هکنيازا ملاحشوخ

 شک مدآ هورک نودب یو دوجو هک دییهف
 ملاحشوخ و تسی یتیمها چیه لباق شیام

 زغم رد ار عوضوم نیا متسناوت هکنیازا
 ؟ یبناج تسین روطنب[

 زادنا ربا دیرت؛رام نوچمه ینامشچا یناج
 منک ورف یناج

 تفک و درک

 تنایخامب ؛ یدژ ودان اوت «یرت-
 وت رظت زل  تفک مشخ اب یرت . یدرک
 وت اب هکیتدم نیا مابت دد نم یلو یدآ

 مدرکیم تناخ مدوعب مدرک یم یراکىه

 .متشاذگیم اب ریز اد متفارثو نادجور
 !رتیاهوزایو دنبپ اد تناهد یناچ الاح

 نیلوا . یداد هتنچرد هسچ منیب ۷ اشکب
 ولتولت اد «یلدن رفیناج» (یرت) ٌهبیرخ

 یلو درک باتری شاداب نایب نادوخ
 یرت یور-« یناج نادرم زا نت ود دمی

 تسد نا رک داکاه تعق ماعت رد . دندیهج

 یا هنحصب هداشک نامشچ ابو هدیشک راک زا
 ِ دنتسب زگن یم تشاد نایرج هک

 یمدوخ تددق نیرخآ اب « یرت»
 یودتسا دو پچزا یو یاهتشم دیگنج
 هرخالاپ یلو دش یم هتفوک اه تروص
 درم هبه نآ لباقمرد وا كدنا یوریت

 تشپ هب ادوا اهنآ و تفر لیلحت هب ور

 مامت اسب اجنآ ددو دندناشک رتفد ناطا

 < یرت > . دندیوک دوخ یمنپج یوربن
 وا یتایاپ یب یکیرات هک درکیم ساسحا
 درک یعس داپ هس ود درک یم نایمرد ار

 اب یل و.دنک تمواقم و دتیاب وغاذ یور
 مهزاب .دش باترپ بقعب مکحم یاه دکل
 رکیب رب و تفو الاب اهدکل و اه تخم

 رگید یرت یلو دمآدورف یرت ناج هی
 ۰ دیمهف یمن یزیچ

 هب ناوج درم هک یتقو دعب تعاکب
 اد نادرمزا یهورک دوشک هدیدو دم[ دوخ
 زا یئاهاوجن . درک هدهاشم ذوخ رودب
 یکی .دروخ یم ششوکب دانک د هشوک

 لی وداب اب شیپ یتعاس هک تفک یم اهدرمزا
 هناوید ناپک ان ريخ) نابرج ةدهاشمزا هک
 هدیهج <یسلدن رفیناچو یوس دوب ,دش
 رگیدیکی .دوب هدنکفا هناخدورب ادوا و

 درک هفاضا یلوا نانخس لابندب اه درمزا

 هدیشک نورب بآ زا اد یناج سبلپ هک
 تداهشو میفتسم ربع تلاخد تلعب ادوا و

 نادنژ هب « لیود یوج > لتق رد یئیع
 نا رگید و (زوم) و (یمیج) ۰ تساهدنکفا

 یود « هدرک زایمشچ یرت دندید هکبتقو
 : دیسرپ ًاهنآ زا یکیو دندش مخ وا

 . فدروآ لاحب ,دوبهدش شوهیبهک ار«ی رت»نارراک
 ۱۶ ؛ ناج هجبیروطچ-

 و درک زاب اد شا هدرک مرو
 ۰ دوبت ,یمهم زیچ متسه
 ۰ دوش دنلب اجزا ات دندرک

 (کرت) تسب وخ هک درک داهنشیپ
 شساوحات دن زب شتروصب

 رب یناج رتفدب اد یرت
 درک كک واب لی وداب اب
 نیت وخ و هد رک سامآ تروص
 : یتوس یادص نوریب زا

 ۰ دندش جداخ قاطا

 ترم اب لیوداباب



 ووئدآ ۰ یج»فیب دیخا هتفه دنچ رد

 یدادریملیف یاسه یتایمک بحاص كنار
 کی رمآ یاسه امثیس نابحاصو
 ا ریز تسا هدرک ذورب یدب

 یسیلگنا یاهملیف هک دی وک یم ۲

 وربود 632 لایقتسا مدع اب اکی رم
 یاسهتک رغ* هک تسنیا مهتلعو

 هک روط ] اکیرمآ رد ملیف هدننک

 روت رآ > هک ءدیشک یئاجب هقباسیب
 زا زواجتم تسا هتفرک میمصت ۰

 . و رسرپ هیضقنیا نایای تسین مولعم ز
 داد ناکما و دیماجتا دهاوخ اجک

 میصت :ریامنی ودلک ۳
 وب ۳ درلیفلمارد



 هراتس حس ۰۰ ی

 ان رب ائارد امئیص ِ سک د امثیس هاشنب :]همان رب

 حاج رب و یخیدات یاهملیف نیرت جیهمو نیرتیلاع زا یکی
 11 ۳ ۰ و

" 

 ی کت

 هبارورجام ید ( نا اص) ناروهوراعمد

 هنخوس ه رهچ دوبی

 نه دا 3 ناتساد هعومجم
 ۵ رشتنم رث وک

 ات ربتعم 2 یار اکا

 ۰ لدرب ض
 لار مدل سم مرمر ۳

 امرفب | (دد باع
 أ

 ی لا



 "ِ اه هیق

 نیرتگ درب

 سس اهتس هراتس

 انس ند دونم « یراهق ءایض رنک د یاقآ » یفرسد « امنیس هراتس هلجم » رظن تحن یئایلایا یاهملیف كرزب یاه داکهاش زا لاس یئامنیس لاو یتسف
 لوا هجرد یاه امنیس زا رگید یکی و كراپ امنیس رد یدوزب

 : زا دنترابع دش دنهاوخ هدراذگ شیامن ضرعمب هکیئاهملیق
 ((لنش)) ۰۱

 | ویتسف هزیاج نی رتگ رزب هدن وب
 ارگ راک وسور

 كارزب هدنسبون لو * يک یت اد واج راکه اش زا سابت| ۱۹ ۰ ۲ناکل
 « لار وتاتراگدزب یدنک كا رتعاب ودوهشمنادرک ده «(واوتال تر آ»یناد

 ((اکتیس ویو ونتیو)) دنمرنعنسآدوتمرنایتیانروش هرزب راهاخ ((خ رچ هات ارز ۱۷
 دشدنها وخ یفرعم ًادعب هک رگیدملیف دنچ و یسراف نابزب هلیود ((تداسح)»-

 ویام اینیج ربز ۰
 ۱۳ هحفصذا هبن)
 جد

 رب ویا یرسرد ۰ دماجنا ودر ۱۳9 ییاتشآ نیا یدو
 یرته وصشذدااب یاهملیفب ها وب ام ۱...
 رد> «6امیگدن ز یاهلاس ۷: د .نوج

 < كرم هرذنصو و «ندنل كج> ۰6 تردنحرب
 دروم 2 راتس هک دهدی» نان هک می دوخی.ر

 زی رثه زایرهاظ ینابیژرب هوالع امتحب
 یاهملیق نیرخآ دداد هتسیاش یاهرب
 ماج» و «نویپیلصو لدریش دراچی رد یو

 یخب داتیاهملیف زا ودره هک دنتسه « یاهرت
 نیاوک تیندب ۰ دنشابیم جرخ رب و للجم
 اییجریو هک ميیوکب زیت اد رخآ هتک
 دنمقالعرایبدوخ یابیژ ویئالط ناوسیکب
 تک ر شیا رب هک دوشیم یضاررتهک و تسا
 وب وایارب وا ودنک كنر ارن ۲ یملینرد

 ۱ ودغ انش] دندرک تک رش «ندنل

 رتی دژ هقوتعم - (یلک سیرگ ورجنیرگ |

 ... ربع زالاسکی
 (+۵ هحفصزا هبع)
 تراوتسا)زبسشتآ - (سی داشدیس و یلک

 هسوجعا - (لیک دراوه و زعایلپورتسا)
 - (مادرپدت ومدا و رت رتانال)

 زیگنچ : ییداو- .  2 .رآ
 , (دداویهنازوسونب وناج) حتاف ناخ

 لیدزلوب كنرتس: یتسیترآ دتیان وب
 ترب )نیک وتنک -(یقوومیرمو نودتریاد ۱

 .(نیلانایدو رتسکنل
 فج) رفقا تمالع : ر وین وب

 توحف تبال ناتیباک فارس ورلدنچ
 *(شادادابراب ونسدوهكا د)

 هر یاس (تیاراذرت ومچیم ترباد)

 - (رتیلوسک نوج ورتیک اهکج) هثعارف
 (رن رمان الو نم وناج) ایردرد بیقعت

 تربار) دفحرب ۰ متسيل رقسک و ف
 ووابنوریت)یندشت ماد 4 دومیرت ورتک او
 هدازهاش -(وتاروماتی د ودر ویهنآ زوس و
 ( كريدناچ ونوتداب دراچبد )نانکی زاب
 تریلی و صالک ود ترک ) نآ راک داوس
 هنج و ودنا رب نول راغ)مریزد - (دنلوو
 هیهتیدوزب مه رب زملیق .دنچ ۰۰ (زنومیس
 وسجارجام : تشک دهاوخ زاغآ اهنآ
 نادرم - (دداوبه نازوسو لینک كرالک)
 ودنکسا(ل-۱دنیجو لبیک كوالک ) دقدنلب
 - بیلص و پوت - نینهآ بسا - ریبک
 - لاگشیرهاوج - نادرنک رم _یدوهب

 برگ یاب یادج» رثراوناردارب

 ی زا هک دش ریزک ان < كرم 2 رخص» ملیف رد

 ۳ ی شقتیاغی ایا رب و دنک لودعدوخ میت

 هكنرباد شناوسیک تسوپ خرس رتخد

 اهویدوتسا نیا .دروآ رد یرکید
 د دوخ ناگشیپ رذه رس رب هک

 . ددادهوجو یزیکنا ناجیم
 تن اد و ناب رهم یردامتیحم
 از یعقاو ماردكب «لماان
 اف تب هاتس,تسا

 . راک و ی رهچ ونم
 ارشی داد ربملبف
 *ب امن تدم تسا



 , ت
 * رومسو بر و

 هتخ و رف طلب (۱)

 هداتساام یولب

 مقفد یاپمشچ مد و . هندشنم ام

 مه اپیناخزا

 ملیف ! یاهدیا وخ

 ماءدب | وخت تک هدبس

 ادیمتاخ هک دهدبین هژاج

 !ناقتخ
 امنیسیوک دنلب هثیمه لثم شن7

 دیس ریمن شوگم ملیفیادصودوب هد اجنآ ری#

 جرخب یئتأرج نایجاشامتژا یکی ءرخالاب و
 اب و هدرک ادص ارنیرومأم زایکیو داد

 ؟ تسایعضو هچ نیارخآ : تفک شا رتعا

 رومأم .دوشیسن هدینش الصا هک ملیق یادص

 درک ادص ادرگیدرفنکی ها رمآ یتسژاب مه
 تفک و

 داتک داذگب اداقآ نیا یل دنص مصات_
 ! وک دئلب

 !هدوم رف میکح

 اعدا یلفحم ردزرجا ررجنیج یتقو

 زا یوریپ یتمالس هارد نیرتهب هک درکبع
 كاژ وا هژات رهوش.تسا ببطتاروتسد

 تفگ كارژرب

 امشهک من ادیمنمدن ادن سکچیه رک |-

 دینکیم ارسجااد بیبط تاروتسد هثیه

 هجوج) امش یاربهک شیب هاهدنچ ًاصوصخم

 ناچنپ هچ امشزا و ادوب هدش زی وسل (!سورخ

 و دداد لاس ؛ ۲ لاسما زرجا ررجنیج هک

 ! لاس ۲۷ هداچیب كاژ

 ! یئابزمامح
 نارهتامنیس هشیک یولج ناخ رهچوتم

 تفگ و دمآ

 هک مهاوخیمتسب رد ژل كي نممئاخ-

 . دشاب هتشادرفت ۱۲ یاج

 تسنکمم. :تسایرفن شخامیاهول

 دی ریگب مهیولپب زل ود

 میشاب مهدود همه میهاوغیمام ریغن -
 امهمهب تسب دد یاجكي هک می ورب اجک سپ
 ؟ دنهدب

 دی ربب فیرشت ۰. منک ضرع هچ هللاو-

 ۳ و داد شتسدب



 ست سس بس هق رفتم

 ام راگن ربخ زا هرار رد هملک دن
 تسا هدرک یدایز یتامن رثه اکیرمآ یاه | زر تست ((تمودتو رر)

 ودنایتسب رک ) لارنژ لدات هدومن مادختسا
 یزاباد (ونت نید)]ژد مفادم (یرتساک
 یما( وشمنهجلخاد ) ملیف نیامسا .دنک
 ترک ) ملیف رد روا هک سان رسكاژو دشاب
 ادریلو رفابشق «میاهدید (هعدزم

 لر,یافب) دوب وارق هکن ]اب . دنکیم یزاب |
 یوسنارف عاجش داتسرب ( رالاک ودوب ون ذ)
 ( لسداد زئد) ءدهعب ( ونیب نید) دربث دد

 نیاتسین مولعم زونهاذپم « دوش هدراذگک "

 یوسب ید! امنیس ناک دننک هیهت رظن هک دش
 هک رنراوناردا رب ینایمک . دوش بلج وا
 هژات و دنمرثه ناگ رات- دبصیپ رد هشیمه
 یندملالبوط دادرارق هلصافالپ تسا راک
 یناهملیف ددار«نمورتور» و تسب دا اب
 ود ره هک ) < :تاوک>و «رگنس»نوج
 دادتک رش ( تسا هدش هدادن اشن نا رهت رد
 هک دش عورشیعوم ژاوا یعقا و ترهشاءا
 . درک یاب «نرت ددیاهناگی» ملیقدد
 ینایمک ددنموزتور هک یماهملیفزا یضعب
 شیابنسک رابنیسوتیدوزب وءد رک یژاب قوف

 :«زاره-» ۰ زا دنترابع دش دهاوخ ءداد

 «شحوتشزر» و < سالاد» ۰ «دهجیم
 ربوک یراکیژایمه یرخآ ملیئود رد هک
 -ووین وب یناپمک ملیق ود ود زین اربخا ۰ تسا
 هک تس) تج تک رع لانشن متنیالاس
 «تلنهنا ود و درادمان ماکبت اگتاتو یل وا
 هک مه یمود و دنک یم افیا ار لوا لر
 نآ دد تولاک نیدوک و تداوتسا زمیج

 ماوف سیس و < نام رهق» ملیف یتتد
 ۰ 2 دادناش نارهت رد ار « هرحنب د

 ررد تیمژرسو هب موسوم « دنداد تک رش اثشآ یئابیز هراتس اب یناربا نایجاشا»

 سک راشیسددناتسز لاسهاو تساشیاش  هداتس نیا ۰ تشادیزاب رنه زا یاهن-.* هدامآ و) «یالادملیند . دشابیم تو هرپب «یرهاظیلابیژرب موالعک دندردرک
 ست , دش دهاوخ هداد شیابن ِ تعاب ملی ودنامه ود رادمان < نهورتدر»

 ۲ و ی 3

 ۶ |دابود قرب>««دوبدهاوخرتچ یک د ژادرف»

 سس (هژویپ ۵ زااتس
 ؟درک ههاوخیزاب یسک هچا رمهم شق
 !هلاستفه شراخ

 لوفشم( و رت ومنیل رم) هک یدپدجمایق
 ..دداد یبیجعناونه ۰ تسانآ دد یاب
 ۱ (هلاستفهشداخ)

 اد ملیقنیا مان سک وث ین اینک رگا
 دوب رتهب یلیغ تشاذگیم (هلاسهسشداخ)
 و شراخ تعابابب نولیرم تقبقح دداربز
 هدش ریخاهلاسهسرد ناپج مد رم یتحا ران
 نیج زادم ای خپ دات هدین ديیهو تسا
 وومطنیا دوپ هتناوتت ؛موحرم یوا راه
 لباقم لر ملیف نیادد دنک بذچ !دمدرم
 هثیپ رئده ((لوی!ماسن) هنب ارور و«نیلپ رم

 هک تسادییرعارهاوظ زاو دناهداد ی
 رد ,یدیدش شراخ نیلی رم یاهبرگ هوش
 ؛ورک دهاوخ دیلوت نابچاشامت ووا ندب

 21 ..هکدینادب مهارنیا

 ز یابی ژ هراس لوراک نیت رام و
 اس ملاهبدورو ژا لبق یوسنارف
 یداهتسد سپس و یراتسر-ب لفش



 یهگ آ

 بشما همان رب

 سح نیب وخ یاهتسد رب ۱

 هبس مش هک

 جرم ریه ره ۲۵ شیام
 ملیفنیرتگ رزب
 هد ودلاس یاه

 كي زسین راب نیا
 شزرآ رب راکهاش

 كي و یعامتجا

 ار یعفأاو ع)رد

 شیامن ضرعمب

 دراذگیم

 و
 نینوخ یاه

: ۹ 
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